Baarimikon myyntityötä: "sulla on
aika hyvä nousu, älä vielä ota
laskua"
.............................
Viikon niksi:
hampaasi ovat turvassa ja kestävät
kulutusta pitempään, kun pingotat
sukkahousut hammasrivistöjesi
ympärille

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Jos saksan kärkipelaaja ja
veljensä ovat absolutisteja niin
kyseessä on vesiklooset
Rei'ittämisen opiskelijan
suoritus hyväksyttiin: harkkatyö
läpi
-.-- -.-- --..
Maisemakuvaaja Panorama-Dan ei
ole kovin suosittu islamilaisissa
paikoissa.
Musikaalinen kala - banjovis
Mitäänsanomaton radanvarsikunta:
Nukkavierumäki
Joskus joutsenet näyttävät
kurjilta.
Toisen päivän
juomissuunnitelmille tuli
krapuloita rattaisiin
James Bondin heikompi
arkkivihollinen tohtori Huo-no
Uskon asioita:

Jeesuksen ristiäiset pidettiin
poikkeuksellisesti 30 vuotta
syntymän jälkeen
Kuka jeesuksen opetuslapsista
oli vastuussa autojen
jousituksesta? - Juudas Iskariot!
Paras raamatullinen snack:
Johannes Kastanja
Pääsiäisen tulosveikkaus [1] [x] [2]
"Paikallisia sadekuuroja... ja
v*tut!!" - Nooa, 4341 eKr
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
''''''''''''''''''''''''''''''''
Toimitus
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
arsatiki, Bube, ceri, Costarica,
delic, Earthling, harriv, Hezus,
Huntha, hvos, impale, jane, jklm,
Jskrbls, julla, larvanto, mapna,
mussu, puputus, puro, pyrtsa,
Ruhtinas, suksi, Tuittu, Tuoppi,
turkanen, veksi, wtw, Yrt, zum,
zouvi

Hauskaa Wappua kaikille
lukijoillemme! Ostakaa Äpy!

~~~~~o~~~~~
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Ovikranssin tekijän työ meni
pieleen
Pilaantunut hart-sport sai pakin
sekaisin
Vankilasäännöt jäävät useimmilla
sulkijalihasmuistiin
Kiireinen itsetyydyttäjä veti
etukäteen
Dementikko tyydytti itsensä
kunnolla - pani muistiin oikein
olan takaa.
Iloisella makkaranhimoisella
ruotsalaisella oli suupielet
korvissa
Skitsofreenikolla on toinen ääni
kallossa
~ææ~~ææ~ææ~~ææ~ææ~~ææ~
Hiuksettomien rasistien kerho: Ku
Klux Klani
Armeijan noloin iskujoukko –
hävettäjälentäjät
Kuka huolehtii vihtomisesta
rakennusmiesten saunaillassa?
-vastaava mestari
Aika homo tulee ulos kaappi
kellosta.
SIKailua:

Päänsärkyä aiheuttanut
imaginäärinen 90-luku, jYsäri.
Virallisuuden ja asiallisuuden
yksikkö on kraWatti
<----(V)--(A)--(X)---->
Seksikkäiden aikuisten naisten
vaatemerkki on Tommy Milfiger
Onko mulkkumainen salaus
kyrptausta?
Kiertelevä teknomuusikko:
stroboduuri
Tavallista hankalampi tositvsarja: Big Bother
Uutistenluku on rankkaa hommaa.
Kärsimys näkyy Arvissa.
4d-roolipeli: D&D:tä 2d:nä
Thor Heyerdahlin haavansulkija
-haavat suljetaan kon-tikeillä.
Jääkiekossa taas haavat
suljetaan tikeillä ja avataan
Esa-Tikeillä.
Nörtti jääkiekkoilija rentoutui
bitti ylähuulessa
Merten jengien jumala on
Posseidon.

Kiinan hallituksen viralliset
ohjeet: Älä ruoki lamaa.

Toimimaton lähiverkko LANnisti
työntekijät.

Shoppaileva pahis - yön ostaja.

Pisuaaria - vessantekijän laulu

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Muinainen säänennustusrituaali on
meteoriitti.

Homot luottavat parinvalinnassa
perstuntumaan

Tulevaisuudessa vain mässäillään
ja pidetään kyborgioita.

Röllin soutuvene upposi puuttui tilipitappi

Urologi tarvitsee pienien
penisten tarkasteluun molokkelin

militaristinen
assimilaatiomasiina kybor-G.I

Alkoholistinainen ryhdistäytyi
mutta käsivarret rupsahtivat ojasta allikkoon.

Eläimiin sekaantuja ei saanut
sormuksiaan takaisin kanista

pyöräkyborgilla oli tunteet
pinnassa

Jatkosodan aikaan isoja tyttöjä
värvättiin kaske-lottien riveihin

Brutaali kauppatieteilijä kyborgi

Mitä saa, jos leivän jakaa
nollalla? - NaN-leipää

Nistin viikonloppu: Homma lähti
hallusta

kohta on kyborgi otsassa kaikilla:

Scifiruokaa: Talon-pannu

Nokian vesikriisistä jäi monella
paska maku suuhun

Lyhytpinnaisilla pyörillä
ajetaan äkkipikamatkoja

Rokkaavat fyysikot käyttävät
kvanttisointuja

/C:\>.\,,/.(.).(.).\,,/.XD\
Älä laske wappuasi halpalentoyhtiöiden
varaan. Wappulehti.txt – lentää
taatusti korkealla
''''''''''

Molotovi - kikkelituokio.
Yksinäiset insinöörit lukevat
lehdestä tarkimmin
luminesenssipalstan
Muumilaakson hengellinen
johtaja? - Imuumi

Reggaemuusikko halusi tujummat
saundit: veti dubit kaakkoon
Keravan ketjupolttava muusikko:
colt-rane
Suomalainen idols-tähti kolaroi
toistuvasti espanjalaisessa
draamaelokuvassa, Abreu los ojas

~~~~~o~~~~~
Tylsä patologian luento on pelkät
kalmosulkeiset.
Velodromilla pyöritään normaalia
syvällisemmin
"Save ash!" sanoi ITorientoitunut krematoriotyöläinen
kiinalaisen piraattivaatetehtaan
lapsityöläisten lempilaulu: "Tämä
feikki kaikkein paras feikki
on..."
vappuheila - heppu vailla

Sirpaleet tuovat onnea - vanha
gazalainen sanonta
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.

Paskakuoriaisten alokasleirit
pidetään kaiketi Sontahaminassa?

Jätä vessan seinät rauhaan
- wappulehti.txt

Pimprovisoija vetää lonkalta

------

Proot - linuxin takapaakayttaja

Soppatykki haukkui pataa luhaksi

Juutalainen vesikauhu - rabbies

Paperitehtaiden vihamies teki
arkkivihollisen sotasuunnitelmia

Keitä urheilijoita äänestettiin
1984 olympialaisten parhaiksi?
-"Meitä, Panettaa ja Covaa"

Kivenkovat punkkarit käyttävät
graniittivöitä

Nörttihevimuusikon eka äänite:
daemoni

Huumediilerin suklaapatukka:
Kismeth

Perskeletor - kiroileva
arkkivihollinen
Mitä sirkustirehtööri sanoi
kulkiessaan karhunsa perässä?
-otsoni aukko on laajentunut.

Leipuri ei jaksanut vaivata päätään
Sukupolvia väliin jättävä
useilla tuotteilla, vaan päätyi
hiuskiinne on resessiivinen geeli
baguetteratkaisuun.
Rajojaan hakeva nuorukainen oli
ääripäissään
Mikä on naalin läheisin
sukulainen – nu-saukko
Vesieliöt välittivät toisistaan,
mutta suhde oli planktoninen
Platooninen suhde on varmaan
sotaisa
|-|_-|-|_|-|-|_-_|-|_|

Ihan puhtailla siivousvehkeillä ei
saa grilliä putsata vaan pitää
ottaa jokin muu rikkalapio.
Kepposteleva homopostmodernisti Narratiivitaavi
Juuston ystävä naukkailee
teatterissa salaneuvoa-antavaa.
Opiskelevatko sinkkuprinsessat
Princetonissa?

Jos haluaa olla oikein abstrakti,
niin ei kannata ottaa kantaa.

Pornotähtien verotusta
tarkennettiin – ilmoitettava on
enää rahalliset tulot.

Lauluissa c-osa kertoo usein
asioista.

Polkupyörät eivät ole kovin
syvällisiä.

~~~~~o~~~~~

Rocky Balboa Horror Show nyrkkeilyä sukkahousuissa

Jösse-sedän hyvin hyvin vaikeat™:

wappulehti.txt - oimii ulosteena aremmin

Naiselliset solut saattavat olla
vittumaisia
8<------8<------8<-----8<--Vinkki wapuksi: Juo paljon - mutta usein!

----->8----->8----->8----->8

Nyttemin parantuneen johtajan
rekryongelma - meni koodari per
versio
Seksielämä korvattu sopalla –
kiisselibaatti
Suomenruotsalaisten
maaseutupiknik päättyi huonosti kadonnut mat kakassa
Paatunut merimies ei päästä kamaa
vanhenemaan vaan vetää
aalloillakin viivat suoraan.
Imppaajien suosikkisarja:
"huippumaali haussa"
Kateus motiivina murhayritykselle
olympilaisissa? ampumahiihtäjä
halusi menestyä
ja tähtäsi palkintopallille

