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LYHYT OPPIMÄÄRÄ

K

FALLOS, virallisesti ja siveästi kun sanotaan,
on kreikkaa ja tarkoittaa PARRU, eli vasta
silloin kun ”se” seisoo tukevasti tanassa.
MUNAT, näin oikein, ei kivekset, ne ovat verkon painot.
NUSIA, edestäpäin, vitua.
PANNA, takaa, pilua, jälkikasvua kun haluttiin.
NAIDA, tosiaan, kun vihittiin, mentiin avioon.
KIIRAS, immentuska, mitä neitsyt-morsian
tunsi päivää ennen hääyötä.
PORNO, sanan osa ”por” tarkoittaa pieliä,
oven, suun tai ……. (Mikä sitten onkaan
Por-mestari?)
TERSKA, siinä päältä nähtävänä omena, (tai
ruusu) edestä se kuuluisa ”kolmas silmä”
(nappisilmä, se jolla katsotaan ”sillä silmällä”, ja alta nähtynä selvästi sydän niin
kuin sen piirrämme kun lähetämme kortin
rakastetulle. Siinä edelleen värejä, (jotka
on katsottava suorassa auringonvalossa)
eli päästä alkaen; taivaansininen, välisininen, asuuri, indigo(sini) ja indigo(puna)
eli nämä ovat meillä arktisilla miehillä,
tropiikin miehillä vain punaisia värejä.
Meillä terska on enemmän tylppä kuin
nuija, etelän miehillä terävämpi.
SAUNASOLMU, se mistä Ior Bock on kertonut, rotsinkielellä ”Bastuknut” jossa ”ba”
on pyytää, ja ”stu” on sisään, eli kaveri on
selällään ja taivuttaen jalkansa pään yli
saa oman kalunsa suuhunsa, juodakseen
itse.

un meiltä puuttuu lyhyt ja ytimekäs seksisanakirja niin ajattelin vähän auttaa, ettei
meidän aina tarvitsisi vain arvuutella mistä
mikäkin seksisana on kotoisin, ja mitä ne alun
perin merkitsivät, siis lyhyestä virsi kaunis.
SEKSI, tuo niin tuttu mutta sittenkin niin
tuntematon sana, valtakunnansiittäjä
Lemminkäisen munapussit, eli säk(it), ei
muuta.
FUCK, jota sitäkin käytetään osittain väärin,
tarkoittaa; Fakki, avokotelo jonne voi
jotain laittaa sisälle, ottaa ulos, sisälle,
ulos….. Siis pimpsa. Entä sitten fucking,
siinä fuckittiin kingiä, Lemminkäisen
ja Suomettaren ensimmäinen poika oli
aina kuningas, kingi.
VITU, siihen suomalaiset ovat lisänneet toisen ”teen” että kuulostaisi vahvemmalta,
tämä vain edestä katsottuna, V-malli.
PILU, sama juttu, mutta takaa nähtynä.
REVA, tulee sanasta ”räfval” eli ketunvaali,
joka tapahtui nykyisen Tallinnan paikalla. (Rääveli) Sanaa käytettiin ennen kuin
nykyinen v…u tuli käyttöön, se vaan ei
ollut kirosana. Naisen revaa verrattiin
kettuun, kolmio edestä nähtynä kuin ketun naama, klitoris oli ketun kieli, myös
Kiinassa.
KULI, suora ja muutenkin siittämiseen kelpaava miehekäs elin.
KYRPÄ, käyrä ja muutenkin venkura, oli ”no
go”, ei läpäissyt testejä.
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ILOTYTTÖ, sana jota käytetään väärin, sitä on
jokainen joka antaa ilokseen, morsiamet,
vaimot, tyttöystävät, jotka eivät pyydä
rahaa, ovat ilotyttöjä, sana on käytössä
vain täällä Suomessa ja pohjoismaissa.
Prostituutti on se joka antautuu vain rahasta, ja joka näyttelee. Mutta te tytöt,
oletteko tulleet ajatelleeksi että teillä on
kuin kaksi suuta, toinen vaakatasossa,
toinen…….! Molemmissa huulet ja kieli.
SIEMENSYÖKSY, tällä kotoisella ”rot”sinkielellä ”myntflod” eli kolikkovirta?
AMATÖÖRI on rakastaja, mutta se selviää
näin; ”A” on aseri, ”MAT” on ruoka, ja
”ÖR” on kolikko, ”se” kolikko!
KORTSU eli kortonki, alkujaan ”kordong” eli
”kord” on nauha tai nyöri joka sidottiin
tiukkaan hepin juureen estämään sperman tulo.

siten että hän siitti seuraavan alemman
lohkon naiset synnyttämään komeita
miehiä siittämään taas seuraavan alemman kastin naiset, ja niin se jatkui pohjalle asti, mutta ne miehet eivät enää
saaneet siittää lapsia vaan ainoastaan
uhrata omaa spermaansa ylemmilleen,
aina Lemminkäiselle asti, juotavaksi, taas
portaittain, hänhän oli se Joulupukki, hän
tarvitsi buusteria pärjätäkseen raskaassa
raadannassaan. Hänelle valittiin se ”kettu” Räfvalissa synnyttämään aina uusi
jumalperhe. Hänen kotipaikkansa oli
Häll(sinki).
KIINASSA elää eräs heimo jonka testatut tytöt ja pojat saavat vapaasti tehdä jälkeläisiä, jos oppivat laulamaan unisono, ei
muuten, jotta syntyisi onnellisia lapsia, ja
huom. tytöt tekevät valinnat, kuten täällä
meilläkin ennen. Pojat oppivat laulamaan
vasta 25 vuotiaina, tytöt jo teini-iässä.

PIDEMPI OPPIMÄÄRÄ
EKUMEENISTA SEKSIÄ
HEDE JA EMI, eli tämä on jo kukkaiskieltä,
mutta Linnén laatiman luettelon mukaan
”hede” on seistä, ja ”emi” on sisään, ja
jokaisessa kukassahan on useita hedeitä
ja vain yksi emi, tytöt hoi!
PORNIKOTELOS oli nimeltään aikoinaan, jo
2 600 vuotta sitten lainlaatija Solonin
kreikkalaisille ilotytöille mätkäisemä
vero, mutta tuo nimi oli jo silloin niin
vanha että eivät itsekään tienneet enää
sen alkuperää. Olisikohan joku suomalainen kehitystyöntekijä tai turisti ollut jo
silloin käymässä siellä?
JOULUPUKKI? Kyllä vain, joku kaipailee uutta brändiä meille vaikka meillä on entuudestaan jo maailman paras sellainen.
Sana joulu tulee sanasta ”hjul” eli kiekko eli AURINKO, Joulupukki onkin siis
Aurinkopukki, mutta miten hän tähän
teemaan liittyy, kas näin. Aikoinaan, silloin Paratiisiaikaan, ennen vuotta 1648
eaa., Joulupukki (Hjul-Bock) lahjoitti siementään ja oli isänä kaikille ihmisille,

NAINEN KUIN TEMPPELI, kyllä, niin on, ajatellaanpa vaikka hyvin perinteistä kirkkorakennusta, mistä siihen on malli saatu? No,
Suometar asettui pitkäkseen maahan, jalat
koukussa ja levällään, hän, Emä, jonka vagina
oli kuin porstua, (por = pielet, stu = sisään) immenkalvo on se kirkoissakin sisempi ovi joka
aukeaa sisäänpäin, Lemminkäinen tulee siitä
sisään ja samalla alkaa soimaan HÄÄMARSSI,
(mar = este, si = Lemminkäinen, lem = ”se” )
ja käytävä on emätin, alttari on kohtu, sormus vasemman käden nimettömään. (kuvaa
siitintä, siksi nimetön, siinä ”kolmoislämpö”
meridiaani) Pari tulee ulos kirkon ovesta ja
saa riisisateen päällensä. (ri-si, Lemminkäisen
siemen) Temppeleitä on aina ollut, jo ennen
uskontoja, Ior kirjoittaisi sanan kirkko kyy-rq. Sana suomi tulee puolestaan sanasta Såmej, siemennä minua, ja mehän olemme aina
sanoneet Suomi Neito.
Kirkko (lue, uskonnot) ovat valitettavasti
tehneet kaikkensa luonnollisen seksin ja elä-
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mänilon kitkemiseksi, onneksi se ei sentään
kokonaan hävinnyt.
Edelleen tuo perinteinen kirkkorakennus
kertoo maailmaa hallitun täältä Pohjolasta,
sen ovi on lännessä, alttari idässä, mistä aurinko nousee, ja saarnastuoli aina vasemmalla, siis pohjoisen puolella.
Kuten näistä monista sanoista selviää,
niiden alkuperä onkin täällä Uden-maalla,

vain täältä käsin voidaan niiden tarkka merkitys ja alkuperä selvittää. Englanninkieliset
”tuhmat” sanakirjat eivät tiedä niitä. Ior Bock
on näitä minulle kertonut, hän tietää, ja olen
ne tarkistanut, jos mahdollista, vanhasta suomi-ruotsi-suomi sanakirjasta, vuodelta 1883.
Hauskoja lukuhetkiä.
Leo Nygren
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