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-In englishA single nail can be divided into two nails,
each of which having the same volume and
geometry as the original one, with multipliers
If your hair iterates badly, use
preconditioner
- In sideHuumorin taso on wappulehdessä ihan hyvä
kunhan on hyvät pohjat
"Yks sovittaja liikaa." – Pontius Pilatus, 30
jkr

- Tiede ja tekniikkaAlkoholisoituneiden
akateemikkojen
julkaisuprosessi beer review
Kansallissosialistiset
valtakunnanarkkitehdit
valitaan ns. Speer
review –prosessilla
Binäärijärjestelmässä
arvostetaan myös
nollatutkimuksia

Lähes rajattomasti
ekologista hämmennystä
on mahdollista tuottaa
konfuusioreaktorilla
Dysleksisen helposti
ärsyyntyvän tutkijan
laboratoriosta löytyi
hilavitutin
Eräretkeilijän
varusteisiin kuuluvat
suo ja lasit
-Luonto-

Ongelmana pelkistyvä
metsä? Kaiken korjaa
puuhapete!

Kävelevä äänentoistoa
harrastava köyhä
lintu: pa-tikka

Matemaatikko ostaa
autonosat Piiltemasta

Maskotti pestiin
luonnossa - puuhanalle
puuhan alle puuhanalle

S&M-innostunut,
letkeästä musiikista
pitävä matemaatikko
käyttää pii-skaa
Rotat kaupungista
irrationaalisilla
menetelmillään
häätänyt, alaston
matemaatikkokaksikko
tuli tunnetuksi
nimellä Hamelnin PiliPii-pari
Antropologia tutkii
muurahaisten
maksuvälineitä
Jos poltat arkin
sähkövirtaa käyttäen,
saadaan lämpöenergia
laskettua kaavalla
"PA per I”
Matemaatikko avautuu
ongelmastaan:
Kerron kaiken
Tietoliikenneinsinööri
käy töissä syntaksilla
Katupyörät eivät ole
todellisia polkupyöriä

Pingviinijäätelö on
evästä
Surrealistinen tipi Dalitintti
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- Ulkomaat-

-Kotimaa-

Tulivuorista pitävä
hedonisti: "Kaikista
mauista Maui on paras"

Pankkiryöstäjän
naamiosukkahousut
pettivät - tuloksena
silmäpakomatka

Hong Kongin rikkain
mies: Li Ka-shing
G7-maiden jäsenmaksu:
riistonhoitomaksu

Yleinen etujärjestö
otti ohjelmaansa
luonnonsuojelun ja
ajaa puiden parasta

Oisko omituista, jos
kääntäisit kelloa 7
tuntia taaksepäin?
Ei, se ois aika Perus!

Piilokyntömies
yllätettiin
vakoilemasta
naapurinsa peltoa

Saksalaisten melojien
bileissä hyvä maininki

Maalaispalleriina
pukeutuu
ityllihameeseen

- UrheiluSporttinörttiharrastus
on Save As –hyppy
Paralympialaisten
isoin vesiurheilulaji:
vajakkimelonta
Jäärät kuntoilevat
tekemällä muutosvatsarintalihasliikkeitä

Matemaattisesti
lahjakas, mutta
väkivaltainen siili on
Pii-kick ass

Jamaikalaisurheilija
pokasi kypsää
saksalaisnaista: Olet
mutteri mun bolttiin!

Kalantunnistuskoe oli
vaikea: "Kuhan vaan
arvasin", kommentoi
reputtanut oppilas

Puumia metsästävä
matkailija - maturisti

Kissatappelu voi alkaa
vahinkonaukauksesta
Lehmä etsii toveria hakuammuntaa
Floristin koira ei
totellut omistajansa
"puskii" -huutoa, vaan
hyökkäsi pensaan
sijaan kimppuun

#
#
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Toimitus: Yrt, oslo, minnmi, Krlo, harsa, veksi, the_grim,
Tapduck, Jokke_, puro_, Laardi-Loordi, Jing, arsatiki,jane,
Bube, Huntha, Iridian, hvos, W-tone, suksi, harriv, noorula,
jklm,tekonen, wtw, kinkku, delic, Talouselämä

Hapan kastroitu ori:
sitruuna

Intian pershyttynen:
Goa-tsetse-kärpänen

# # ####
####
#
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Lehmien suosituin
laji: skeet-ammunta
Nuotio tukahdutetaan
halonsammuttimella
Erityisen äänekäs
juomapeli: desipeli
Keski-Maan kaukonäköisin alppinisti:
Kalle Palantir
Hyppytreeni ärsytti
sotaratsua: Mete-ori
hajosi ilmassa

Suomen kauneimmat
naiset ovat Turun
sääristöstä
Perä avoimena
kriisistä: 'sakkavuoto
sattui arkaan
paikkaan'
Nuorten oikeuksia
ajava kamppanja kärsi
karppausvillityksestä:
kadunvarsimainoksissa
proteinit sekaisin
Halonen muistetaan
arkisesta olemuksesta,
kun taas Ahtisaari
juhlavammasta
Sotahistorian
surrealistisin
taistelu: daliihantala 1944
Loinen se on
isotuloinenkin
"Love at first site",
totesi onnekas
nettideittailija
Postimies kuohittiin
ja ampuu nyt räkäpäitä
- pat-ruuna

Hyvää wappua kaikille lukijoillemme, ostakaa äpy!
Hevonen siirrettiin
rikospoliisin
tietohallintoon supolle su-polle
Sähkökatkos toteutti
kuntaliitoksen Virrat katosi
Sotilaslääkärin
hoitovirhe - Hiki ei
säästänytkään verta
Keksivalmistajan
aluevaltaus pieleen
lu-kaalissa hometta!
Ärrävikainen emo
viilsi lanteet auki
- Kulttuuri ja viihdeLaulava talonmies ei
nauttinut diplomityön
tekemisestä ja vaihtoi
heviin: Dippa die,
dippa die!
Kasaribändin uudet
saundit eivät
miellyttäneet Dingdong paluu
epäonnistui
Jääkiekkoareenoiden
kauneuskilpailu huippuhalli haussa
Autourheiluaiheinen
tosi-tv-ohjelma huippuralli haussa

Koirat ja kissat
kuuntelevat popin
jumalatarta, koska olo
on paljon parempi aina
madonnan jälkeen

Oodi hyvälle kahville:
Crematorio
Jos maa näkyy suuhusi
katsottaessa, olet
persläpinäkyvä

Vihannes haukkui ja
uhosi musiikin tahtiin
- Tomaatti mur skaa
Elokuvassa Armageddon
asteroidi uhkaa
perustellusta syystä
Nu-oria houkuteltiin
raveihin, mutta
pomppuhevi vei hevosen
Teräsbetoni-covereita
laulavan ääniala on
testostenori

SML - kolmen koon
supermarket
"Terveisiä Keravalta!
Hyvin kuplii!" Olutmestarin
käyntikortti
Disney-animaattori
vaihtoi läppäriinsä
uuden Akun ja liitti
USB-Tikun ja –Mikin
Höperö reservin
upseeri muistelee
viikonloppuaan:
Kertasinko?

Naismaisesti vaikeaa
oopperaa laulaa
progestenori
Meren murhasoittaja on
tunnettu
tappajahaitarina
Iskelmätähden small
talk porilaiskiekkoilijan kanssa
johti sopimattomaan
ehdotukseen: "hento,
kuis kaus? pimee ässä!
se pyytää: 'viereeni
vielä jää'", kertoi
suvi teräsniska
tapahtumien kulusta

Tuomarin vastakohta on
viemäri
Bileissä ei vedetty
ihan hirveitä perseitä
- juhlista jaloin
Paperisodan jumala on
byrokratos
Onko alapään kalkkeuma
hammaskivestä?

Japanilainen satu sushi lampaiden
vaatteissa
Uusi-Guinealainen
sananlasku: ihminen on
ihmiselle sushi
Koiraeläin tykästyi
raakaan japanilaisen
kalaan - sushi-hukka
Sankarikoiran
muodonmuutos:
sushikoira Roi
Vampyyrin aamupalaveri
Uhanalaisten eläinten
lihasta tehdään
riistokäristystä
Sensuurin jälkeen
meksikolaisessa
ravintolassa
tarjoiltiin blurritoja
Mustaamakkaraa tehdään
verikokeilla
Paras vampyyri oli
vertansa vailla
-K-18Geishaa väärään
rasiaan - Fazerilta
takaisinveto

Virtaheposotilaslääkärit vannovat
hippokratoksen valan

Kyrptan seinällä on
koristeena munaali

Hevoshullujen
suosikkishow huipputalli haussa

Juha Watt Vainion
tuotannossa ovat
olennaisimpia
pimppalaulut eli
pilluritukset

Isot kivekset omaava
taruolento on
nyyttinen hahmo

"Kenet nain tanaan?"
kysyi homopornotahti
sokkotreffien jalkeen

Suomen paras
progekitaristikilpailun finaali:
huippu-Walli haussa

-FP-

Muodokkaita naisia
arvostava
numismaatikko piti
pyöreistä lanteista

Mies sijoitti itään
ja pani aasiaan

Vertailussa vesilinnut
ja rupsahtaneet naiset
– huippualli haussa
Pornotähtien kilpailu:
huippupalli haussa
Koiriinsekaantujien
realityshow huippumälli haussa
Jutin inhokkisarja:
Rillit huurussa!
Eronneiden BBQbileissä kuunnellaan
grill-exiä
Arvostelussa Halon
Helsinki: kiva
valoshow, puiseva
musiikkiesitys ei
kuitenkaan sytytä

Harhanäky
sosiaalitoimistosta:
fatta morgana

Käsimalli hankki
lisätienestejä
feattaamalla

Innostava kokovarjo:
jumbra
Tähden suojaväline:
startuppi
Sith-lordi
vaakatasossa: Darth
Vaateri
Uusavuttomat nyhveröt
kuuluvat ns.
pullanössösukupolveen

Juuri mahasta ulos
purskahtanut alien:
vatsasyntynyt
Barbapapa norsun
muodossa: barbababar
Barbapapa
ruotsalaisessa
juottolassa Conanmuodossa:
barbarbarbapapabar

Sopiiko teille, että
sinussinutellaan
toisiamme?
Ripsi-pii-rakkaus on
syötävä ja pyöreä
seksilelu miehille
Kykyjään piilotteleva
koprofiili piti
kynttiläänsä kakan
alla

-Ruoka-

Ärrävikainen
koprofiili suuntaa
etelään lantalomalle

Schwarzeneggerin
uudesta leffasta
floppi: raaka-arskasta
tuli ihmis-sushi

Kokki jymähti
kohtalokkaasti 80luvulle: jäi
patakakkoseen

Vanhat provosoijat
usein turvautuvat
trollaattoreihin
Dysleksiset
tietokonenörtit
käyttävät
emailastioita

Pornoakatemialla
suosittuja opintoja:
pillujuusoppi

Wappulehti.txt – mustaa ja valkoista jo vuodesta 2007

