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o nyt on aika paljastaa yksi meitä (naisia varsinkin) ihmetyttänyt suuri salaisuus, lähes samaa luokkaa oleva kuin olisi
se kuuluisan Stonehengen kivikehän selitys,
että mikä se oikein onkaan, tästä ei avoimuus
enää parane, Euroopan Unionikin tästä sen
kun tiivistyy!
Se lieneekin Väinämöis-aikaista alkuperää,
perua lämpöisemmältä ajalta
Kun kovin ovat monet ihmiset, vuosien
ajan, naiset etenkin, himoinneet saada tietää ja kyselleet mitä skotti-miesten perinteisen kiltin alla on, tiedättehän tuon paksun ja
painavan punaruutukuviollisen hameen jonka
edessä päällä on tupsukoristeinen kuin kukkaro, että onko heillä alushousut vai ei, niin
on syytä paljastaa se, ettei aina tarvitse kysyä
ja kun ei siihen kysymykseen kuitenkaan saa
heiltä vastausta, skotit vain hymyilevät vinosti sillä ei siihen voikaan vastata suoraan, kyllä
tai ei, kuten kohta tulemme näkemään.
Tehän kaikki varmaan tiedätte minkä näköinen tuo kiltti on, punaruudullisesta paksuhkosta kankaasta tehty polven yläpuolelle
ulottuva hame jossa on reikä itse kalulle ja
sen edessä hameeseen kiinniommeltuna tupsuilla koristettu kukkaro, jossa myös on reikä
ja kalu on sen sisässä, ja se on vain miehillä,
naisten hame ja kukkaro ovat erilaiset, yksinkertaisemmat, tietenkin, eihän heillä ole...
Ja se kukkaro onkin kaiken avain, sen sisällä on, jos oikein perinteestä pidetään kiinni, kullankeltainen, nokkosen kuiduista ommeltu pussi jonka sisällä mies pitää kaluaan,
mutta vain sitä, munat heiluvat vapaasti ja
hilpeästi sen ulkopuolella, ulkoilmassa, hameen alla!

Se on siis se kuuluisa kalukukkaro, ja sen
etupuolella on läppä joka avataan silloin kun
mennään pissalle, kalun saa siten helposti
esiin, eikä näin ollen hameen helmaa tarvitsekaan nostaa lainkaan. Jos nyt sitten joku
menee ja nostaa sen kiltin helmaa niin hän
näkee vain vapaana roikkuvat munat, ei itse
kalua, ja siksi siihen kysymykseen, onko hänellä alushousuja, ei voikaan vastata suoraan.
No nyt on niin että tuo kukkaro on tuolla
toisella kotimaisella (oikeastaan ensimmäisellä) veska, ja niin ollen kun me sanomme
menevämme veskiin niin tuo sana tulee tuosta kalukukkaroa tarkoittavasta sanasta veska.
Tuossa heidän kiltissään piilee muuten
suuri viisaus, miehen munien kun kuuluisikin
olla kolme, neljä astetta viileämmässä kuin
muun kehon, jotta siittiöistä kehittyisi terveempiä, kiltti on siis myös mieskunnon ylläpitäjä kun munat roikkuvat vapaasti ulkoilmassa, luontoäiti kun on suuressa viisaudessaan jo sijoittanut ne ulkoiseen pussiin kehon
ulkopuolelle!
Tässä kivekset ovat väärä sana, ne olivat
alunperin suikulanmuotoiset kivet verkonpainoina, eikä kivistä tule siemeniä, munista kylläkin!
No miksi sen pussin täytyy olla kullankeltainen ja tehtynä nokkosen kuiduista? Siksi
että pissatessa usein jää tippa ”sen” päähän
ja se ei sitten näy siinä kullan-keltaisessa kankaassa.
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