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– Rauta-aika oli kuusikymmenluvulla ”lanka” muodossa.
– Polkupyörässä ketjureaktio on parhaimmillaan
– Holly woodin marjat maistuvat kitkeriltä, toisinaan
– Rakkautta ei voi kokea vähän kerrallaan
– Työttömyys on ihan paikallaan, riittää
miehiä armeijoihin ja paskaduuneihin
– Voiko rahanvaltaa sanoa harvainvallaksi?
– Apua, meitä moneypuloidaan
– Ihmissuvun historia yhtä monkey businesta
– Tähtitiede on Hollywoodissa kirkkaimmillaan
– Paavin infallibiliteetti (erehtymättömyys) on infernaalisen infantiilistä
–
Milloin
Jaakopinpaini
saadaan
Olympialaisiin?
– Kännibalismi on nykyään laajalti levinnyttä
– Inkvisitio on institutionalisoitunut uusiin instansseihin
– Kapitalismoney
– Jet setin vastakohta, budjet set
– Hallitukset sanovat mitä hedelmiä
saamme syödä hyvän ja pahan tiedon puusta
– Isänmaallisuus ei ole myytävänä, paitsi
pörsseissä
– Eläkeläisten hupi, impotanssi
– Dollar go home, ei, vain Yankee go home
– Kertakäyttörakkaudessakin päästään
sentään pintaa syvemmälle
– Avioliitto pitäisi kieltää, sen suosion lisäämiseksi

– Ovatko poliitikot sittenkään oikea rotu
hallitsemaan maailmaa?
– Punanahat ovat aina olleet vihreitä
– Ex tempora & mores
– Eläinmaailmassako ei muka punkkareita, entä papukaijat?
– Onko ulkokultaisuus alkemiaa?
– Tavoite, järkevä rakkausavioliitto
– Kun valuutat kelluvat, vaipuu ihminen
pohjaan
– Kastimerkki on meillä auton keulassa
– Uusnihilismi nostaa päätään
– Rakastelu kuin oopperaa, alkusoitto,
aariat, välisoitto, finaali
– Onko eläimensyöjä yhtään sen parempi
kuin ihmissyöjä? Entä jos ne ovatkin veljiämme?
– Ihmiskunnan jatkuvassa kiima-ajassa
on sen tuhon siemen
1987
– Saako ilotyttö tosiaan aina maksun puhtaana käteen?
– Avioliitto pitäisi kieltää, jos ei ole muuta yhteistä kuin rakkaus
– Vasemmistointellektuelli, miksi ei oikeisto sellainen?
– Rakkausko ainetta? Jos olisi, joku laittaisi sen testiputkeen ja paloittelisi
– Pidä varasi ettei etiikka muutu etikaksi
– Kevytkenkäisyyskö raskauttaa?
– Nurkkapatrioottinako pyöreällä planeetalla?
– Nooan arkkiko ensimmäinen mukavuuslippulaiva?
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– Filosofi rakastaa totuutta, kenen?
– Eihän aseita tarvita, riittää kun katkotaan kaikki kynät
– Demokratia usein kuin laiva, potkuri ja
peräsin pinnan alla
– Kirkkoko tosissaan, taivaassako vain
yksi luokka?
– Älä tapa aikaa, aika tapaa sinut
– Pakanuus jalostui ateismiksi
– TUUMA, AJATUKSEN MITTA
– Sodomia ja gonorrea
– Myytävänä, ikuinen elämä, ei vaihtooikeutta
– Vapaus, kolmiulotteinen unelma
– Elämä, kolmiulotteinen komedia
– Ristiretki – hakaristiretki
– Homo sapiens, siksikö että pystymme
jo tuhoamaan kaiken?
– Kaikki on ennustettavissa, paitsi sää,
työ, avioliitto, politiikka
– Mitä pyhempi sota, sen hämärämpi
päämäärä
– Eurooppalaiset, maailman barbaarit
– Herkistä omaatuntoasi, raapimalla sitä
– Sitä usein alkaa kasvamaan sitten kun
lakkaa kasvamasta
– Päämäärä, umpikuja
– Uraputki saattaakin osoittautua viemäriksi
– Lepää rauhassa Potemkin, kulissisi ovat
yhä käytössä
– Miten niin maailmansodat syttyivät, nehän sytytettiin

– Kasvisravinnossa on itua
– Alttius, kiusaus, spiritus fortus
– Saumaton yhteistyö, mutta miehen ja
naisen välillä?
– Kysyntäkö synnytti maailman vanhimman ammatin?
– Uraputki, Maxima cloaca
– Shiatsuhoitajan painopistealue, ihminen
– Kaikkien maiden individualistit, liittykää yhteen
– Kuka rahoittaa, on kysyttävä aina
– After son lotion
– Taka-ajatus onkin usein etuajatus
– Entä jos peili vain teeskentelee?
1991
– Sovinistitkin ovat naisesta syntyneitä
– Rakkaus on sisätautioppia
– Kenellä on tuotevastuu ihmisestä?
– Naisilla munasarjat, miehillä sarjamunat
– Lääketiede ei tiedä miksi jalkojen kylmettymisestä tulee nuha
– Ihminen tekee tästä maapallosta jälleen
pannukakun
– Jokainen mies on osa-aika impotentti
– GT maksa, teflon aivot
– On todistettu, kasvitkin osaavat itkeä
– Vain ironia voi pelastaa maailman
– Jokainen nainen haluaisi joskus olla vähän säädytön, jos sen voisi tehdä säädyllisesti
1999

1988

– Saako viagra myös aivot seisomaan?
– Onko se uskottomuutta jos ihastuu itseensä?
– Lämmitetäänkö Paratiisi Helvetin tulella?
– EUROOSIO
– Olen aate-isti, ja kommuun-isti
– Rakkaus on taitolaji, viettelys sen kuorrutus
– Puikoilla syöminen, kiinalaisittain, lisää
aivojen koordinaatiokykyä

– Milloin uskonnot saadaan tuotevastuulain piiriin?
– Masentava, tuo etuliite im sanaan potenssi
– Jos mies tulee hyvin toimeen lasten,
naisten ja eläinten kanssa, ei hänellä ole hätää
– Onko sillä sanottavaa eroa, yläpään tai
alapään prostitutiolla?
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– Naisilla EI-pilleri, miehillä JUU-pilleri
– Alussa on asento 69, seitsemän vuoden
kuluttua 96
– Miten oopperoita tehtiin ennen saippuaa?

– Naisella kaksi suuta, toinen pyst….
– Meissä kaikissa asuu sekä päivä- että
yöminä
Tässä oli molemmat osallisina!
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