
valitettavan tosi tarina



iljettävää... miten tuo hirvi 
suostuu tuommoiseen!

ladyt lavalla... eli naisjoukkue panee 
haisemaan.
naiset plays säkkijärven polkka by 
five ass.... kiva melodia ja kivasti 
sovitettu...

mun makkara onkin 
kohta nin valmis että 

roiskahtaa rasvat 
pihalle...

SÄ tiedät sen... 

ja mä tiedän sen...

ja kaikki tietää sen... 

mä olen tän 
kisan kunkku...

jäiks se saatana alle...? 

Pitääks ajaa uudestaan 
vai kuoliko kerralla?

Kokeile perse 
edellä jos kiipeis 

paremmin...

joka kuuseen kurkottaa... on 
metsuri tai ei osaa ajaa pätkääkään!

rock rock!
kunhan 

selittää...



Vittu jätkät!

Tää tikku jäi 
mun ottaan 

kiinni...

Joillakin se homma pääsee 

niin kuumaksi että välillä 

on hyvä jäähdytellä...

ai saa...na!
Nyt osu köli 

kiveen! eikä 
muuten seiso 

enää...

no niin... 
nyt ihan 

rauhallisesti. 
mä hoidan tän... 

molemmat 
kädet pesässä 
kerrankin... 
ja kaveritkin 

näkee... ei 
muuta kuin 

muna sisään...
vittu ne on 
kateellisia.

taitaa tyttö tietää että 
olis munaa tulossa...

ei vittu mä en 

tajuu mitä toi 

selittää...

jees jees!
näin on!

et sit 
varmana 
käänny...

en mä kato... 

mä lupaan... 
anna tulla 

vaan...
ujo pissa!



sami "näppiote" anttilan 

taidonnäyte... kaunista!

asioita voi 
tehdä 
monella 
tavalla...
kieli 
keskellä 
suuta tai 
kieli 
poskessa...
jokainen 
voi päätellä 
miten 
hommat 
tässä 
hoidetaan...

nyt hirvi villiintyi täysin.. eikö sille mikään 

riitä...

pää kiinni...! minä 
puhun nyt!!!!!

jätkät hei!!!!

kuka pölli mun 
rallikalsarit... 

mä en lähde 

mihinkään ilman 
mun tangoja...

ei saatana että 

nää matin 
narukalsarit 

hiertää...

pää kiinni...! minä 
puhun nyt!!!!!



ilmiselvä 
trikkikuva...
antillako 
noin iso...?

okei...nyt rauhallisesti... 
mä pystyn tähän... mä syön enkä 

yritä mitään vaikka naisia on 

vieressä... lusikka kerrallaan...
ihan rauhassa...

liljeström: suuri taistelija

anna mää 

vähän 
sormella 
kokeilen...

juu juu... 
kaverille 
kanssa!

senaattori... että näin...

vittuuks shä shiinä 

seisot... hä!!!? shano ny 

edes jotain... mennääksh 
meille vai teille...

janssulle tiedoksi: 
ammattipiireissä näitä kutsutaan 
tolpiksi...

asiaa...! todellista tiimihenkeä...! 
Petke racing kannattaa!

eläinkuljetus...?
ei perkele... onkohan
noi rauhotettuja...? 

uskaltaako niitä 

päästää edes 
luontoon...?



Häh häh! Ei mikko 

tajunnu että 
kusin tohon 

soppakattilaan

perkeleen hyvää 

tää on 
kuitenkin!

mites olis 
antti 

poskivalssi...

Täh?!! jaa minä...? 
naisen kanssa...?

höpö höpö!

illan musiikkitarjonta oli 
melko hanuripainotteinen

Sanotaan että vierivä kivi ei sammaloidu...! 

No mitäs sitten kun Nokkosella kasvaa 

kataja päässä...?

Tää homma ei muuten 

naurattanu yhtään...


