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Maailman
synty
.9.

Miten maailma syntyi
Mitä väliä sillä on miten tämä kaikki on »syntynyt»?
Menet aamulla töihin ja käyt lauantaina saunassa.
Turha tässä on miettiä syntyjä syviä.
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syntyjä syviä

Miten kauan sitä persettä on treenattava?

Järkytys!

Miten kauan sitä persettä on treenattava
että tuloksia näkyy?

Katselen ihmisiä bussin ikkunasta
ja valtaosa miehistä ja naisista on rumia.
Minkäs me geeneillemme voimme.
Onneksi on vessan peili,
josta näyttää edes hetken ihmiseltä.

Tarkoitatko pakaroita,
vai sitä reikää?
							
Miten kauan sitä persettä on treenattava
että tuloksia näkyy?
Eikö tulokset ala näkyä vasta n. 6 kk jälkeen.
Ota kuvia kuukauden välein, niin näet muutoksen.
Miten kauan sitä persettä on treenattava
että tuloksia näkyy?
Kannattaa kuitenkin venyttää sulkijalihaksia
maltilliseen tahtiin,
pitkällä harjoittelulla sitten menee
pesäpallomailakin sisään.
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Vakavissaan, etupyllystä
Ei kai teistä joku oikeasti sano lapselle että pimppi on etupylly?
Pyllyjä ei ole kuin yksi, ja se on siellä selän puolella,
muita pyllyjä ei ole.
Meillä ei lapsille ole opetettu kirosanoja.

missä vitun universumissa pimppi ja pippeli
luokitellaan kirosanoiksi????!!!!
Häveliäisyyssyistä opetettu etu- ja takapylly.
Meillä puhutaan piipasta ja pyypästä. Äidillä ja isillä on peni ja mirri.
Vakavissaan, etupyllystä
Pinokkio, epsukka,
alapussukat ja vieteri.
Täällähän on aivan sairasta sakkia!
Meillä käytetään myös jumalasta sanaa »jumppu», »jumppeli» tai »jumis».
Tissit on tisulit, maha on masunen ja napa on napsukka
me häpeillään kaikkia kehomme osia tasapuolisesti
Vagina ja penis, helppoa ja yksinkertaista.
Vakavissaan, etupyllystä

Synnytystalkoot
(Ihana presidentillinen esimerkki)
Nyt meni Sauli ohi Putininkin urheilusuorituksista.
Hyvä Suomi!
Danny ota mallia.
Toivottavasti Jenni imettää Linnassa kameroiden edessä.
Se lähettäisi oikean viestin.
Antti Rinne soitti juuri ja kerto että ne on nyt aloitettu.
Synnytystalkoot!
Ihana presidentillinen esimerkki
Suomi100 vauva
Oisin äänestänyt muutenkin mutta nyt satavarmasti.
En osaa päättää onko tämä järkyttävää
vai ihanaa
Mikä nimeksi – Runo,
ei se voi olla mikään muu
no sukupuolineutraali nimi,
kuten Jessette tai Nicoretto.
Mä oon aika liberaali
ja periaatteessa en tuomitse
mut joku tässä jotenkin ällöttää.
Jenniä ja Salea ei täällä kiusata! Perkele!
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Suomen kansa luottaa ydinperheeseen
Sale on tekijämies, Jenni pelinaisia
Sauli rakastaa Jenniä, Jenni rakastaa Saulia
Sauli hopeakettujen aatelia
Sille on syynsä miksi naiset valitsevat siittäjäksi Saulin
Kaikki Suomen naiset tulisi hedelmöittää Niinistön siittiöillä
Voimia Lennulle!

elämän
kiertokulku
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Pitääkö synnytyksessä todellakin
olla alapää paljaana?
Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen?
Ekassa synnytyksessä kätilö katto mua just sinne
ja sanoi että hyvältä näyttää
Meinasin huutaa sille että mene muualle lesboilemaan senkin pervertikko
Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana?
Voiko kätilö tai lääkäri käyttää tilannetta hyväkseen?
Alapää verhotaan erityiseen synnytystelttaan
ja silmälapuin varustettu kätilö avustaa.
Ajattelin, että lainaisin mieheni märkäpukua
ja leikkaisin siihen vaan pienen vauvan menevän aukon.
siinä tilanteessa

todella toivoo että joku koko ajan katsoo sinne
ja tietää missä mennään!
Jos siinä kesken kaiken mieslääkäri keksisikin ryhtyä pökkimään
Ja sitten vastaan tulee vauva pää edellä
Niin se beibi olis kyllä ihan kyrpä otsassa
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Meneekö nuoruus hukkaan
jos ei pane sillon ku panettaa?

Alle 30-vuotiaana kuuluu bilettää
ja olla nuori

Mietin vaan, että kun tässä sinkkuna elelen
ja ehkä kerran vuoteen harrastan seksiä,
niin tulenkohan katumaan?
Olen 24 ja nainen.

Miksi ihmeessä alle 30-vuotiaana pitäisi olla aikuinen??
En ymmärrä.

Meille miehille se nyt ei usein ole
siitä omasta halusta kiinni vaan siitä
haluaako joku toinen sinkku antaa,
hyvin usein ei.
Ei mua ainakaan oma yrityksen puute harmita yhtään.
Eihän siinä ole kyse ku max. 30 min sessiosta
ja monella miehellä jopa 3 työntöä ja tiukka tuijotus
on sitä »seksin saamista»
Nuorempana seksin saamisen eteen
jaksoi nähdä paljonkin vaivaa
ja onnistumisprosentti
oli ehkä prosentin luokkaa.
Nyt on vihdoin vakituinen parisuhde, mutta
joskus tunnen itseni vähän kateelliseksi
pelimiehille, jotka ovat tuikanneet sinne tänne
sinne tänne sen sata kertaa.
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Jep. Se kaava menee näin:
Opiskelua
Baareissa juoksemista ja irtosuhteita
  Villiä biletystä
   Pitkä seurustelusuhde
    »Rauhoittuminen»
     Kodin leikkiminen
      Kihlat
       Lemmikki
        Lapsi
         Naimisiin
          Omakotitalo
           Toinen lapsi
            Lopullinen mammautuminen
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Mikä on elämän tarkoitus?
Elämän tarkoitus on
löytää oma itsensä
ja tuottaa jotain lisäarvoa toisille ihmisille.
Yleensä tämä on rakkautta.

IV
Arki & juhla

Ei kuitenkaan tapahdu asiat minkään takia,
se on elämää, sattumaa, kukaan ei tänne jää,
kaikki lähdetään jossain vaiheessa,
niin se vaan menee.
Mikä on elämän tarkoitus?
Elämän tarkoitus on suvunjatkaminen.
Tuttua jo bilsasta.
lajina vastaamme geenien säilymisestä tuottamalla jälkikasvua.
Lisääntyä, oikeissa mittasuhteissa,
ja siten jättää itsestänsä tänne pysyvä jälki
aina siihen asti
kunnes pallo poksahtaa
Mikä on elämän tarkoitus?
Ryyppääminen minulle, työnteko sinulle, aivan sama.
100:n vuoden päästä ei kukaan muista onko oltu olemassa vai ei.

arki ja juhla
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Se on sitä,
mikä muissa ihmisissä aiheuttaa
voimakkaankin ällötysreaktion,
ei ollenkaan päde sen rakkauden kohteen kohdalla.
Voi vaikka nuolaista rakkaansa peppua,
eikä se todellakaan ällötä.

Kalevauvala on nykyajan hersyvä kansalliseepos.
Sen säkeet on kerännyt Kalevauva.fi-yhtye muun muassa
Vauva.fi-keskustelupalstalta.
Vauva.fin aloitteesta 5 % kirjan tuotosta
lahjoitetaan Ensi- ja turvakotien liitolle.

KERÄNNYT KALEVAUVA.FI

Nykypäivän runonlaulajat löytyvät läppärin hehkun ääreltä,
sieltä missä näppäinten herkän klikkeen säestyksellä sanail
laan kissan kuorsaamisesta, synnytystalkoista, seksittömästä
Jalasjärvestä sekä pohditaan rakkautta, elämää ja etupyllyä.

kansanrunoutta keskustelupalstoilta

P

itääkö synnytyksessä olla alapää paljaana? Onko
kukaan elänyt taiteilijan kanssa? Annatteko lastenne
leikkiä vuokratalojen lasten kanssa? Entä miksi mies
syö lapsen vanukkaat?

Kalevauvala

Mitä on rakkaus?
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