
Sisäpiirin vitsejä:

Kondensaattorin kärähtämisestä syntynyt
kappale oli läpilyöntihitti. 

TKK:lla johtamisesta vastaa Sähköosasto.

Kondensaattori selitteli viikonloppurientojaan: "En 
ollut varautunut niihin piireihin, siksi ylilyönti."

........................................................................
Muistisääntö: Korkeintaan kaksi päivää samassa aluspaidassa!

------------------------------------------------------------------------

-"Setä, oletteko setä?" -"Enoo." 

Vapun virallinen palindromi: Äh. Hä. 

3.1415 * 1337 = pileet 

Lesbot eivät paljon miehistä kostu. 

Mielijohteeni on kupari. -Ai huono vitsi vai?
Nyyh, nyt mielialani on neliömetri.

Radikaalin nokialaissaarnaajan
seurakunta hajosi ristiriitoihin.

Mennään viiteen baariin, sanoi sukeltaja.

YLE:n kevään odotettu saksalaisuutuus: Sakemanne-TV

Kuuluisa merimiespainija: Lordi Puolinelson
---->8<---->8<---->8<---->8<---->8<---->8<---->8<----->8<----->8<---->8<-

Venäjällä naiset elävät keskimäärin 14 vuotta pidempään kuin miehet.
---->8<---->8<---->8<---->8<---->8<---->8<---->8<----->8<----->8<---->8<-

Merten noloin nisäkäs: myhävalas 

Mobiili-etana, etänä näytä sarves.

Purjehtija otti Tyynen rauhallisesti.

Uroksiin suuntautunut apinaeläin: munapersepaviaani 

Humalainen unix-asiantuntija
joutui lukituksi shelliin.

Iltaharrastuksista kysyttäessä alkoholistitaikuri 
totesi: "Taioin tai join." 

Avaruusoopperasäveltäjät
harjottelevat sentrifuugia. 

Kevään kulttuuritapaus: yhteiskonsertissa 
mestarisäveltäjä Johann Sebastian ja hänen 
slovenialainen sisarpuolensa Laila Lai Bach.

Uusnatsi-motoristien viimeisten päivien dramaattisista 
tapahtumista kertoo suurelokuva Chopperikato. 

Homonatsit käyttävät Zyklon-B-rappua. 

Surrealistin antiperspirantti: Dalindeo

Jos kuulee ääniä Turun linnassa, kyseessä
voi olla Åboslottinen sävelkorva.

------------------------------------------------------
Lopuksi kolme filosofista mietelmää viikonvaihteeksi:

Uneksivatko sähköpaimenet sähkölampaista?
Tehdäänkö Adobe Illustratorilla ornokuvia?

Hyvä on, huono oli. (Kungfutse, 551-479 eaa.)
------------------------------------------------------

Hauskaa Vappua kaikille lukijoillemme! Ostakaa Julkku!

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
W   W   AAA   PPP   PPP   U   U     Ib numero, 1.5.2008
W   W  A   A  P  P  P  P  U   U  --   Toimitus: veksi, 
W W W  AAAAA  PPP   PPP   U   U  --       jösse, puro,
 W W   A   A  P     P      UUU          turkanen, ars,
                                      puputus, pyrtsa,
      L    EEEE  H  H  TTTTT  I        larvanto, jane,
  --  L    EE    HHHH    T    I     hezus, mapna, zum,
  --  L    E     H  H    T    I        tap, costarica, 
      LLLL EEEE  H  H    T    I  .txt           jskrb
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lihaasyömätön Jeesus naulittiin vegetaristille.

Xeroxin bändikerho pitää keskiviikkoiltasin
paperi-jamit. 

Suuntaa-antava supersankari pukeutuu osviittaan. 

Perverssi dentisti pani hampaankoloon.

Terävähampainen humalainen laulukokoelma:
Juopot puri

Jännittävä jääkiekko-ottelu: Jokerit vs. Batmanit. 

Perhonen meni tapaamaan itkeviä vanhempiaan - 
"porukoille menossa".

Norjalaisen merentutkimuskeskuksen nuorempi
tutkija pudotti tutkittavan turskan vahingossa 
natriumhydroksidisammioon. Vanhemman tutkijan
kysyessä miten turskan tutkimus edistyy vastasi 

nuorempi: "Turska lipesi."

Teurastamon vahtimestari oli leppoisa lihavaksi. 

Tim Burtonin vähemmän tunnettu jatko-osa ihan 
tavallisesta tyypistä: "Kaksikäsi Edward".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viikon niksi: Muista sepalus!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liikuntatieteellisen tiedekunnan ylioppilaat lakittavat 

vappuisin Hauis Amandan. 

Nukkumatin merkistö: Unikoodi. 

Piparipoika esitteli pullapojalle rakentamaansa 
ikiliikkujaa. Tähän pullapoika totesi

piparipojalle, että "Sinähän se keksiä olet!" 

Looginen playboy alapäättelee.

Siipikarja-aiheinen huumorilehti "Pahkana"
aiheutti epämuodostumia puissa.

Kaupungin tulisimmian lihapadantekijän tittelin
saaja ratkeaa chili con carnevaaleissa

suljetulla lippuäänestyksellä.

Pavel Nedved ei kärsi merkistöongelmista,
koska käyttää tsekkinappiksia.

 ~~~~~o~~~~~

Maria ja Joosef pyysivät majatalonisännältä: 
"Saisimmeko yösian?". Isäntä vastasi tylysti:

"Ei ole. Olemme juutalaisia."



Aikansa kovin lähiverkkospesialisti, Natti-Jussi
kritisoi Wappulehteä:

    !!!   ____________________________________
    * *  | Minusta teidän switchinne eivät ole\
     v __| hubittavia.                        /

    `------------------------------------/
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Matemaattisia kaskuja:

Tekstiilitaiteilija piirsi verhokäyrän.

Ääkkösten kanssa vaikeuksiin ajautunut matemaatikko 
joutui tunnustamaan oman mitattomuutensa. 

 Spitaalinen ei ole spatiaalisesti __________________
   kovin hyvin lokalisoitunut.    | Jokes in English:|
                                  | Q: What's the    |
   Ympyrä pisti suoran paksuksi,  |    favourite     |
   mutta koska asiasta ei ollut   |    fruit of a    |
   varmuutta joutui ympyrä        |    mathematician?|
   elliptisyystestiin.            | A: Limes         |
                                  `------------------'

Vampyyri puri Joukoa, mutta joku toinen oli
imenyt Joukon kuiviin. Vampyyri totesi:

"Tyhjästä Joukosta on paha nyhjästä.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Hankala, mutta moderni tapa hengittää – Kiastma

Miksi kutsutaan hilloa, jossa on mustikoita, 
vadelmia ja raakaa jauhelihaa? Kuningatartar-
hilloksi.

Ässän häviäminen markkinoilta johti myyntimenetykseen. 

Torviorkesteri vailla päämäärää –
soitto pelkkää säntäilyä pasuunapäänä 

Helikopteriksi pyrkivä DNA sai
lempinimen "mediheliksi". 

Häipyminen paikalta uskovaisia tekosyynä käyttäen:
Kato-amish-temppu 

Japanilaiset juopot olivat tyytyväisiä,
vaikka paleltuivat: lumipyry oli sakea. 

Hiivainen eilinen - yeasterday 

Kioskista ostettava grillivittuiluaine:
R-sytytysneste 

Mies ajaa Saksassa autonsa bensa-asemalle. Siellä
on jo toinen kaveri, mutta autonsa sijaan hän on 
tunkenut bensapumpun kahvan syvälle ahteriinsa.
Uusi tulija katsoo hetkisen ja kysyy: ”Ist das
normal?” Kaveri vastaa: "Nein, es ist Super!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biletä ilman morkkista - wappulehti.txt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Väkivaltainen bättre folk träffade

toisiaan på bar-baari. 

Yliopisto-opinnot logistiikassa alkavat kurssilla
E-101 Johdatus teille (1op) 

Kolmikymmenvuotiset bileet loppuivat
Festwalenin rauhaan.

Pohjois-Lapin tunturimaisemissa saattaa
viuhahtaa anaali eli epänapakettu.

Ex-pornotähtikoira siirtyi kameran toiselle
puolelle. Nykyisin Pano-Roi vain panoroi. 

Funk-hiukkasten liikettä kuvaa
James Brownian Motion.

Jos ostaa housut Kvanttilasta niin ei voi
tietää tarkalleen lahkeen pituutta ja
vyötärön leveyttä samanaikaisesti. 

Metsästäjä ei voinutkaan ampua Bambin äitiä
vaan alkoi liipasinherkistellä. 

“Hyvää joujoulua!” sanoi änkyttävä räppäri.

Hain puute ei vähentänyt lääkkeen tehoa. 
Rohdosta tuli haitta vaikutuksia. 

-.-- -.-- --.. -.-- -.-- --.. -.-- -.-- --.. -.-- -.--
Älä levittele maalaisten propagandaa - lue wappulehti.txt!

--.. -.-- -.-- --.. -.-- -.-- --.. -.-- -.-- --.. -.--
Eri puolilla Amerikkaa samaa mittayksikköä
käyttävät osavaltiot päättivät yhteistuumin

siirtyä metriseen järjestelmään. 

En usko, että tulen selviämään tästä, sanoi
alkoholisti ja joi loppuelämänsä. 

Loton virallinen valvoja
sai potkut nukahdettuaan. 

Moderni autotuunaaja kirjoitti
kromanttisen balladin. 

Vesialueilla sähkölaitteiden
turvallisuuden takaa suo ja maa. 

James on top, Jameson down, sanoi Bond-tyttö. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ihminen kasvattaa elämänsä aikana 7 metriä nenäkarvoja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Venäläisamerikkalainen parittajapianisti ja taikuri -

Vladimir Horowitzard.

Jos meri on jäässä, on
vesihiihdettävä Sulawesillä. 

Viiltävän kriittinen poliittinen keskustelu kahvilassa: 
-"Kofi?" -"Annan". 

Ruotsalaiset Babylon 5 -fanit kokoontuvat 
asiakasomisteisessa Minbaarissa. 

"Ulos, te!" sanoi ummetuksesta kärsivä manaaja 
laksatiivin nauttimisen jälkeen. 

Hauskuttajat suosivat läpällisiä matkapuhelimia. 

Nörttimäinen taidesuunta:
regulaarinen ekspressionismi 

Valkokaulustyöläisen arkea: töissä on käytävä
ja naulakot. 

Avaruuskissan     .         _'---`_    .     + 
tukikohtana       o    `   / /\_/\ \      *   ` 
toimii Avaruus-     .     ( ( O.O ) )   .      

asema Mirri.             `-> ^ <-'        ,


