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Sutkautuksia koululaisten
suusta
Lähetä sutkautus tälle palstalle
10-vuotias Juulia tuli koulusta,mummi teki popgorneja keittiössä. Tuoksu hiveli Juuliaa hän
huuteli mummille eteisestä : Tuo mummi minulle pornokkeja huoneeseeni. Mummi kun ei
oikein erottanut huutoa,hän meni kysymään :"Mitä pornolehtiä?" Nälissään Juulia,että
pornokkeja pyytelin sinun tuomaan kun on kova nälkä ja saan lukea syödessäni läksyjä.
Molemmat hämillään vähänaikaa.Nauru maittoi molemmille ja pop cornit myös.

10-vuotias tyttäreni: murrosikä alkaa 12-vuotiaana ja silloin ei kuunnella isää ja äitiä.
Mummo oli kysynyt että milloinkas se loppuu. Oli 8-vuotias tyttäreni vastannut; Murrosikä
loppuu kun mennään töihin. ;)

Siskoni (10) oli ostanut mansikan tuoksuista vartaloemulsioa ja sanoi: " Kato, mä ostin
tämmöstä mansikan hajusta vartalomuslimia." Silloin nauratti. :)

Ekaluokkalainen tyttäreni oli minulle hirveän vihainen siitä, ettei hän ole kotona "saanut
ikinä katsoa sellaista myöhään tulevaa ohjelmaa kuin SALATUT ELÄIMET"...
-Meppi

Näin joulun alla leivoin hedelmäkakkua ja vihreitä kirsikoita paloessani mietiskelin ääneen,
mistähän nekin tulevat, ovatko kenties
värjättyjä. Tähän seitsemän vuotias Aleksi tuhahti; höh, nehän on raakoja.

Mari 8v. pelatessaan elektroniikkapeliä: tää on kivaa kunhan ei kyllästy!

Aleksi 7v. tuli koulusta iltapäiväkerhoon vihaisena ja puuskahti: Tylsää, tylsää!!! Kysyimme
mikä oli vialla ja Aleksi selitti:kun opettaja laittoi koko luokan jälki-istuntoon ja sanoi että se
on jotain temokatiaa...!

Seitsemänvuotias poikani katseli televisiota josta tuli TENA mainos, jossa naiset
naureskelevat rannalla ynnämuissa paikoissa. Mainoksen mentyä hän tokaisi minulle: Äiti,
kyllä sunkin pitäs ostaa noita Tenoja niin nauraisit sinäkin enemmän! Arvatkaa nauroinko?

Ekaluokkalaisen Marisan kanssa olimme menossa kadun yli vastapäiseen tavarataloon, joka
oli tällä kertaa Stockmann. Katua ylittäessämme hän sanoi: Mennääkö me nyt sinne
Sokosmannille?

8-vuotias poikani tuli koulusta Aleksis Kiven päivänä ja kertoi viattomana, että he olivat
viettäneet Akseli Kiveksen päivää.

Kuulustelin 10 v. poikani maantiedonläksyä ja kysyin häneltä Norjan pohjoisinta kaupunkia.
Poika mietti kauan. Avitin hiukan: "Se alkaa H:lla, Ham..." (Hammarfest) "Hamsterdam!!",
oivalsi poika innostuneena.

Koulussa oli biologian kokeet ja eräs kysymys kuului: "Kerro karhun talviunesta". Ville vastasi:
"Se kerää vararavinnetta ja vaipuu koomaan".

Kerroin 10-vuotiaalle tyttärelleni meneväni työvoimatoimistoon. "Haetko sää ny sitä
kioskimuijan paikkaa" kuului kommentti

Olimme järjestelemassa vakuutusasioita ja meilla oli yhteyshenkilo (korrekti herrasmies, puku
paalla ja kravatti kaulassa) tayttamassa tarvittavia papereita. Niiden joukossa oli kaikille tuttu
lista sairauksista yms. asioista. Listalla oli myos kysymys piilolinssien kaytosta. Mies sanoi
minulle ja miehelleni: 'Naan kylla, ettette kayta silmalaseja, mutta miten on piilolinssien laita?'
Tahan sanoi tyttareni (9): 'Ei meidan äiti piilolinsseja kayta, mutta kuukautissiteita se
kayttaa!!' Olisin voinut vaipua maan rakoon....:-)

Ekaluokkalainen poikamme tuli penkkaripäivänä koulusta ja soitti minulle töihin. Hän
ilmoitti tohkeissaan tulleensa siksi niin myöhään kotiin kun yliopistolaiset oli tulleet heitteleen
koulun pihaan karkkeja kun ne oli päässeet ripille...
-Äippä-

Ekaluokkalainen Emma tuli koulusta ja kertoi äidille innoissaan, että koulussa oli uskonnon
tunnilla puhuttu Adamista ja Edamista!

Koulusta annnettiin tehtävä: "Kirjoita 4 ihmistä, joiden täytyy olla töissä sunnuntaina".
Jannen, 9v, vastaus:
1. Posliisi. 2. Lääkäri. 3. Linjhauto. 4. Kaupa.

Ekaluokkalainen tyttöni juoksi kotiin koulusta innoissaan ja huusi: Hei äiti, rehtori on kuin
presidentti siellä koulussa!

