Viuluvelho kertoi valasjuttuja,
ei siis haitarinoita
Tove Jansson löysi divarista vihdoin
lempiprogelevynsä: Dark Side of the Moomin
Köyhät kokoontuvat kuuntelemaan kesäisin
musiikkia kerjurinluodolle
…sen sijaan emakoiden vuosittainen
musiikkifestivaali sijottuu karjurinluodolle
Vintage-hifistelijä kuivasi
hiuksensa gramoföönillä
Nuori poika varttui mieheksi
kosteikkoalueella seuranaan vain vanha
gramofoni - soiden kasvatti
Kielikuvia vilisevässä kirjassa päähenkilö
kätki huumeita saviruukkuun, mutta se olikin
vain methamfora
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Toimitus: wtw, Pleksi, cerisara, jklm, Jane,
Jokke_, harriv, veksi, hvos, noorula,
the_grim, Krlo, deram, jane, W-tone,
JSuvanto, minnmi, Huntha, Iridian, Ruhtinas,
sysrq, pyrtsa, Mahola, delic
-~~|-|-|-|-|~~Hiihtäjä osti keskikesällä 300 paria suksia määrä korvaa ladun

Äänentoistojärjestelmän äkillinen
pysähtyminen kesken keikan: pastilli

Varomattomien vedonlyöjien rahat vie Viekkaus

Taiteilija veisti hirrestä kuuluisan
taistelun kuvaelman, puukollaan

Innostunut onkija löysi elonmerkkejä
yllättävästä paikasta: Pulssi koholla!

Gangsterien runoilta päättyi haikuammuntaan

Maanviljelijä kommentoi formulakuskin
tappion syitä: tuli sikaani

Rintamalle rakkaansa luo kutsuttu huoleton
muusikko lähti soitellen Je t'aime
Kun suosittu räppäri loikkaa kilpailijan
leiriin, levymoguli kääntää toisen cheekin
Aikansa toivot kirjoittivat
nuotteja kuulakärkikynällä
/\----------/\
~#******#~
Clark Kent vaati naisystäväänsä hankkimaan
oman kämpän - "En pidä Loisista!"
Merenalaisen Stockmannin alennusmyynti Cthulhut päivät
Espanjan suomalainen alkoi myydä
suomalaisille matkailijoille energisoivia
lomia vanhassa kotimaassaan iskulauseella
"Virtaa saa la turista"
Digitaalinen matkailu aiheutti
matkatoimistossa e-turistiriitoja
Liikaa töitä tehnyt metsuri luuli taivaalla
näkyviä valoilmiöitä haloiksi
Standup-koomikon vitsit alkoivat toistaa
itseään. Asiasta kyseltäessä hän totesi:
"Läppärini meni rikki!"
…sittemmin koomikko sai keikan ilmalaiva
Hindenburgiin. Keikan lopuksi koomikko oli
aivan liekeissä
Yllättävän pervo metsuri tulee puun takaa
Metsurihommissa turhuuden poistaminen joko
toimii tai ei, eli kyseessä on puulean-arvo

Jalkapalloilijan tukalaksi luultu
tilanne paljastuikin mukavammaksi
Älä haise kuin merirosvon takapuoli!
Käytä antiperspiraattia!
<-------+++------->
\_^^^^^---^^^^^_/
Maitorahkatuotteiden vertailu aiheutti
sanaharkkaa lähikaupassa: "Valion rahka on
parempaa!" "Skyrpä!"
Kala-allergiselle voi iskeä sei-sokki
Yllättävämpi pikaruokapaikka: Sneacky
Kun ranskalaiset ja italialaiset yhdistivät
kulinaariset näkemyksensä, syntyi kurpitsa
Jaetaanko kasvissyöjäyhdistyksen
vuosikokouksessa soijanakkeja?
Oma, ikinuorekas patonkipoika
on nimeltään Peter Panini
Epäselvä leike - cordon blur
Olutharrastajan kieltäytymisharjoitus:
IPAton tammikuu
Tikkuviinatrokari myy halkoholia
Ukolle tuli nälkä katsellessaan Hannua
etsintätöissä - Karpo naaraa..
Kuperimmat tuoresalaattinautinnot saadaan
laakealta freshnel-lautaselta
Lihan ystävien uskontokunta – kebabtismi

////\/\/\/\/\/\/\\\\
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wappulehti.txt – halvalla hyvää jo vuodesta 2007

Wappunakin voi valmistua – ei dippa tapa!

Tenttiviikon lähestyessä assistentti tiedusteli kaljoittelevalta oppilaalta , mihin tämä oli valmistautumassa. "Dokaan välikok eeseen" vastasi nuhainen oppilas.

Showpainista tunnettu olympiakultamitalisti nujakoi taitojaan esitellen grunge-bileissä. Poliisi koitti selvittää, mitä oikein oli kaan tapahtunut: "Kurtko paini?"

----======----

onkin todella oudot ja miltei nurinkuriset säännöt: häränpyllyn heitto .
Suojalkapallo ja e ukonkanto ovat saaneet rinnalleen uuden suomalaisen urheilulajin, jossa

~~~~~~O~~~~~~

RF-taajuuden eksoottinen tanssija
on mikrostrippari

Vappuna maahanmuuttajat ja suurlähettiläätkin
unohtavat riitansa: "Tulehan käymään!", sanoi
Rusi Nasimalle

Matemaattisesti lahjakas perhekoira
on matlabradorinnoutaja
Manailupuheiden siirtoprotokolla VOIPrkl
Vanhempiin naisiin kallellaan oleva
sisustusarkkitehti päätyi puumaiseen
sisustukseen
Vanhan hautausmaan paikalle perustettiin
kuivatelakka ja pian sieltä alkoikin
valmistua osteopaatteja
Kvarkki tai kepponen, sanoi hiukkasfyysikko
pyhäinpäivänä
Matemaattisuudestaan, härskiydestään ja
hakkaavasta nokastaan tunnettu
syöpäläinen, pi-lutikka

Neonatsien suosikkipiirretty: hail nallet
Ortodoksisilla transformereilla
on seinällään deceptikoni
Rikoselokuvien kakkososissa etsitään
jatkojohtolankoja
Loitsujen sävelet kirjoitetaan
ylös noitaation avulla
Virtuaalitodellisuuden liukkaampi versio:
oculus drift
Bam-biseksuaalit pitävät sekä uros- että
naaraspuoleisista sorkkaeläimistä
Meikkaamista voi harjoitella jo lapsena
ripsivärityskirjan avulla

Diplomi-insinöörien etujärjestön työntekijä
vakoiluskandaalissa: tekstasi työsopimukseen

Keski-maan digitaalinen valuutta: hobbitcoin

Brofessori, akateeminen epäilyttävän
veljeyden asiantuntija

Kädettömien helsinkiläisten
lempikatu on Evottaja

Laite, joka havaitsee vanhan mopon vanhassa
talossa on pappatunturitupa-anturi

Perverssi typofiili tykkää LaTeX-painoasusta

Läheisyyspelkoisia auttaa
etähalintaohjelmisto

._._._
_._._.
.-.
.-.
Onko Israelin vastakohta Iscmoplex?
Uhanalaisten eläinten poikasista valmistettu
avaruushissin esiaste on kuutikas
Määrittelemättömän kokoisen tulen
sytyttämiseen ja sammuttamiseen
tarvitaan N päreitä
Matemaatikoiden supersankariryhmä Costajat
Järkytyksekseen mineraalista koostuneen
jäkälän löytäminen oli biologille
piinaava kokemus
Eläinten hautausmaan päällä olevassa talossa
kaasuja havaitaan raadon mittarilla
Kahdesta apulauseesta puun oksien väliä
koskeva osoittautui hankalemmaksi
Veriryhmiä on useita: A, B, AB, O ja se
kaikkein älyttömin, eli Ö-veri
Vahvempaan vaihdettu mahan
veivauslaite oli napakampi
Vihjaileva yöperho implikoi
Parempiin oppimistuloksiin
kannustaa personal steiner
Vaatteeton saliasiantuntija – nakustikko
Tšernobylin ympäristön suolaisimmilta
alueilta voi löytää PuNa-tulkkuja

Eläinystävällinen äänimies pani pa-rastaan
Yllätyspiirrustelija hatussasi
Voiko videodorantilla tehdä hikinauhoituksia?
Radikaaleja militanttiryhmiä
koulutetaan separaattorilla
/=======================\
.|
Hyvää wappua!
|.
*|
--~~-|*
.| Osta oikea wappulehti! |.
\========================/
Kallion seurakunnan hipsteripappi unohti
kerran polkupyöränsä yöksi kirkon edustalle.
Seuraavana aamuna töihin tullessa seinustalta
löytyikin kusifiksi.
Maatilalla hukkui arvokas koru. Ei tiedetty
veikö sen nautaeläin vai myyrä, kunnes se
lopulta löytyi mullista.
Englanninkielisissä maissa seurattiin 1950luvun elokuvatrilogiassa keisarinna
Guerrillan seikkailuja.
Presidentinkanslian infotiedustelu muutettiin
englanninkieliseksi. Maatamme hallinnoi 19561981 Frho Aaleva Qekkonen.
DI Raatikainen tapasi Tekn.yo. Pöntisen
nakkikioskilla. DI Raatikainen havaitsi
maassa perin värikkään haukotuksen - kaikilla
mausteilla - ja totesi "heh heh, Tekniikan
ylioppilas Pöntinen, mikähän mahtaa olla tuon
annoksen alkuperäismaa? Liekö Indokiina vai
mistä lienee kotoisin?" Tähän Tekn.yo.
Pöntinen, hieman huonovointisesti,
"pakistani". (nimet keksittyjä)
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wappulehti.txt – Jaa kaikille!

wappulehti.txt – Reittä pitkin puuhun!

Videopeli jaakobinpainista on nimeltään Moral Kombat, black metal –yhtyeen välienselvittelystä Immortal Kombat ja pussieläimiä torjutaan pelissä Mortal Wombat .
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