
Miksi kana ylitti tien? 
Professori: Koska kana halusi päästä tien toiselle puolelle. 
Aristoteles: Kanojen luonteeseen kuuluu ylittää tie. Siksi kanan tien ylittäminen on moraalisesti oikein. 
Karl Marx: Koska kana oli riiston kohteena tällä puolen tietä. 
Kapitalisti: Koska kana sai munistaan paremman hinnan toisella puolella tietä. 
Captain Kirk: Mennäkseen rohkeasti sinne, minne yksikään kana ei vielä ole mennyt. 
Louis Farrakhan: Katsohan, tie edustaa mustaa miestä. Kana ylitti tien kävelläkseen mustan miehen päälle ja 
painaakseen hänet yhä syvemmälle. 
Zen-munkki: Kana ylitti tien vain sinun likaisessa mielessäsi. 
Richard Nixon: Kana ei ylittänyt tietä. Toistan, kana ei ylittänyt tietä. 
Machiavelli: Kana ylitti tien. Ketä se kiinnostaa? 
Freud: Se seikka, että sinua kiinnostaa kanan tien ylitys, osoittaa alitajuisen minäsi epävarmuuden. 
Nörtti: Bill Gates tietää vastauksen. Hän tietää kaiken. Meidän muiden ei tarvitse ajatella. 
Bill Gates: Olen juuri julkaissut kana 2000 -ohjelman ja se munii minulle kultamunia. 
Einstein: Se riippuu siitä koordinaatistosta, joka valitaan: joko kana ylitti tien tai tie alitti kanan. 
Hemingway: Kuollakseen, sateessa. 
Bill Clinton: Miten määritellään “ylitti”? Sitä paitsi, en koskaan, kertaakaan koskenut tuohon kanaan. 
Andersen consulting group: Sääntelyn purkaminen kanan puoleisella tiellä uhkasi sen dominoivaa markkinapositiota. 
Kana kohtasi merkittäviä haasteita voidakseen kehittää kompetenssiaan johtavan aseman varmistamiseksi. Andersen 
Consulting kehitti partnershipin asiakkaansa kanssa auttaakseen sitä määrittämään sen jakelu-strategian 
implementoinnin. Käyttäen kanojen integroitua munitusmallia (KIMM), Andersen Consulting auttoi kanaa, sen tietokantaa, 
prosesseja, kokemusta ja kapitaalia tehostamaan kanan omistaman henkilökunnan ja teknologian kokonais- strategiaa ja 
johtavaa asemaa muutoslähtöisyyden puitteissa. Andersen Consulting kutsui koolle maan parhaat kanat ja tieanalyytikot, 
jotka yhdessä Andersen Consultingin asiantuntijoiden sekä muiden johtavien kuljetusalan ammattilaisten kanssa ratkoivat 
kaksipäiväisessä kokouksessa kaikki uhkaavat markkinaongelmat, jolloin samalla voitiin hyödyntää saumattomalla tavalla 
kaikkien osanottajien synergiaa, jotta saavutettaisiin ne implisiittiset päämäärät, jotka koko kanayhteiskunnan 
tiestölähtöiset munitusintressit vaati. Kokous pidettiin miellyttävässä puistomaisessa ympäristössä, joka mahdollisti 
strategiapohjaisen ja teollisuusorientoidun asenteen rakentuen selkeän ja hyvin hahmotetun markkinaviestin ympärille 
joka suuntautui kanan mission, vision ja ydinarvojen mukaan. 
Astronomi: Mihin suuntaan kana muka meni ylittääkseen tien? Määrittele mikä on avaruudellisesti eteenpäin, 
taaksepäin, oikea, vasen, ylös ja alas?  
Astrologi: Koska se oli ennustettu tähdissä.  
Auervaara, Ruben Oskar: Kuinka kaunis kananen! Ruoho on vihreämpää tien toisella puolella! Tuitui kananen, anna 
mulle kultamunanen!  
B14: Kana ei halunnutkaan mennä tien toiselle puolelle vaan tulla tälle puolelle. Mutta jotta kana voisi tulla tälle puolelle, 
sen tarvitsi ensin mennä toiselle puolelle! Tai sitten kohdalla oli suojatie. Ihan miten vaan. 
Opettaja: Koska kana katsoi oikealle ja vasemmalle, se ei jäänyt auton alle. 
Väyrynen, Paavo: Koko väite on mediapeliä. Kyllä kana on edelleen minun puolellani! 
Anselm Canterburylainen: Minulla on mielikuva niin mahtavasta kanasta, että mahtavampaa ei voi kuvitella. Tämän 
kanan täytyy olla olemassa, koska jos se ei olisi, se olisi vähemmän mahtava kuin myös kuviteltavissa oleva, muilta 
ominaisuuksiltaan vastaava, mutta olemassa oleva kana, ja sitä alkuperäinen imaginäärikana ei voi olla, sillä se on 
nimenomaan kaikkein mahtavin. Asiaan. Kana on sitä mahtavampi, mitä vähemmän se joutuu tekemään saavuttaakseen 
päämääränsä. Kanan päämäärä oli päästä tien toiselle puolelle, mutta kun se oli kaikista mahtavin, sen ei tarvinnut ylittää 
tietä päästäkseen sinne. Tästä syystä kana ei ylittänyt tietä. 
Blondi: Ei kai se vaa jääny auto alle?... Kauheeta... Aattele ny sitä pikku tipusta.. 
Buddhalainen: Kanaa kahlitsi ehkä sen halu tahi himo päästä toiselle puolelle. Voi olla, että se oli takertunut tien toisella 
puolella oleviin asioihin yhdistämiinsä mielikuviin eikä huomannut tien tätä puolta ollenkaan. Ehkä se tunti vihaa jotain 
toisella puolella olevaa kohtaan ja halusi tehdä tietämättömiä tekoja sille. On myös mahdollisuus, että se toimi kaikkien 
aistivien olentojen hyväksi ja myötätunnosta niitä kohtaan. Mai pen lai. 
Churchill, Winston: Kana ylittää tien, kana ylittää myös asfaltit, sillat ja kasvit. Kana talloo nurmikot, hiekat ja kivikot, 
kana kävelee lävitse alikulkutunnelien, luolien ja porttien. Kana... Etteköhän te jo ymmärtäneet. 
Dementikko: Mikä oli kysymys? 
Dr. Phil: Kana myönsi ongelmansa ja virheensä. Myönnätkö sinä? 
De Niro, Robert: Are you talking to me? 
Hilton, Paris: Ai kuka kana? 
Hume, David: Koska isäntä ei sinä päivänä toistanut vanhoja tapahtumia ja tullut siementen kanssa, vaan katkaisi kanan 
kaulan kirveellä, ja koska kanoilla on päänkatkaisuun liittyvä juoksemiserefleksi, kana juoksi tien yli. Tie joko oli tai ei ollut 
siinä aikaisemmin. 
Joulupukki: Tien toisella puolella oli kilttejä lapsia. 
Lennon, John: Imagine there's no chickens, it ain't hard to do... No need to cross the road and people live in peace... 
Manne: No hoiiii, ehä mie tiiä, varmaa siks ku mie olin tien toisel puolell ja käskin kanaa tuleen ostaa miult hyvä Roleex 
24 tuunni takuuvel! 
Wikipedia: Miksi kana ylitti tien? on klassinen vitsi. Yleisin vastaus siihen on "päästäkseen toiselle puolelle". Joidenkin 
psykologien mukaan vitsin hauskuus perustuu siihen, että vastauksen oletetaan olevan hauska, mutta se ei olekaan. 
Vitsistä on myös useita jatkovitsejä, kuten: "Miksi hanhi ylitti tien? Koska kana oli lomalla." 
Wittgenstein, Ludwig: Koska kanalla ja tiellä oli sellaisia sisäisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistivat tien ylittämisen. 
Ilkka Pekanheimo: Kana ylitti tien selvittääkseen ikivanhan arvoituksen, kumpi oli ensin, kana vai muna. Ja tien toisella 
puolella tämä arvoitus yllättäen, miellyttävällä ja valoisalla tavalla ratkesikin: kukko! 


