Szabályok nőknek, férfiaktól.

1. Ha szerinted kövér vagy, valószínűleg igazad van. Ne tőlünk akard megtudni.
2. Tanuld meg kezelni a vécéülőkét. Ha fent van, hajtsd le.
3. Néha nem rád gondolunk. Viseld el.
4. Szabadulj meg a macskádtól!
5. Elég ruhád van.
6. Bármit veszel föl, tetszik. Tényleg.
7. Ha feszes és kivágott cuccban jársz, nincs jogod méltatlankodni, hogy bámulják a melledet.
8. Túl sok cipőd van.
9. A sírás, zsarolás.
10. Ha akarsz valamit, szólj. A finom célzások nem működnek.
11. Az évfordulókat írd be a naptárba!
12. Igen, állva pisilve nehezebb célozni. Néha óhatatlanul mellé megy.
13. Az egyszerű „igen” vagy „nem” teljesen elegendő válasz.
14. Ha egy fejfájás 17 hónapja tart, nagy baj van. Fordulj orvoshoz.
15. Ne tettesd! Inkább legyünk gyengécskék, mint becsapottak.
16. Amit 6-8 hónappal ezelőtt mondtunk, nem hozható fel vitaanyagként.
17. Ha kétféleképpen értelmezhető, amit mondtunk, és az egyiktől szomorú és dühös leszel, a másikat akartuk mondani.
18. Hadd meregessük a szemünket! Ha nem nézünk más nőre, honnan tudnánk, mennyivel csinosabb vagy?
19. Ne dörgöld a lámpát, ha nem akarod, hogy előjöjjön a dzsinn!
20. Megkérhetsz, hogy végezzünk el valamit, vagy megmondhatod, pontosan hogyan csináljuk. De a kettő egyszerre nem megy. 
21. Legjobban szeretkezéssel lehet kifejezni azt, hogy szeretlek.


Tegnap este gyurmáztunk a gyerkőccel. Barna gyurmából készítettem egy őzikét. Feleségem  gyúrt hozzá őzikeürüléket (kaki+pisi), és én nyugtáztam, hogy "igen, mi vagyunk az a család, aki gyurmázik, mit gyurmázunk, őzike nagyot kakil-project több lépésben" Le is fotóztam, több fázisban, ahogy a szegény állat "termel", majd kimúlik végkimerülésben. XD Nem vagyunk normálisak XD


Drágám, nem lehetne mégis elvetetni a gyereket?
- Na de már elmúlt 10 éves!
- Akkor legalább a rohadt hegedűjét?

Az öreg házaspár a mennybe kerül. Körülnéznek, csodálatos minden, csiripelnek a madarak, ragyog a nap, kék az ég, álmodni sem lehetne szebbet. Az öregúr egy hirtelen mozdulattal lecsavar egy fülest az asszonynak.
- Ezt most miért kaptam?
- Már két éve itt lehetnénk, ha nincs az a hülye diétád!


A szöszi száll le a buszról.
Rászól a rendőr:
- De asszonyom!
- Igen biztos úr?
- Magának kint van a fél melle!
- Jesszusom! A gyereket a buszon felejtettem!


Az ember egy csomó dolgot nem értékel, amikor egyházi iskolába jár. Pl., hogy naponta elfenekeli egy apácajelmezes, középkorú nő.
Később komoly összegeket kell fizetnie ilyesmiért.


Barátom mesélte. Odaállt egyik este az asszony elé! Mutogatta az izmait.
- Nyolcvan kiló dinamit! – mondta vigyorogva. Az asszony nevetni kezd:
- De mit érek vele, ha a gyújtózsinór csak négy centi!


Verselemzés

Boci boci tarka,
Se füle se farka,
Odamegyünk lakni,
Ahol tejet kapni.

A vers szerkezetileg egyértelműen két részre tagolható. Az első egységet az első és a második sor alkotja, a másodikat a harmadik és a negyedik sor. Ez már a rímképletből is világosan kiderül: A A B B.

A verset az teszi igazán nagy művé, hogy egyszerre tartalmaz személyes és általános igazságokat.. A költő kétszer szólítja meg a bocit, és ezzel tudatja velünk, hogy valójában nem egy, hanem két bociról van szó. Az egyik boci természetesen a költő, akinek szerelmi bánata van.

A két sor már önmagában is oppozíciót alkot (van egy boci, aki tarka, de nincsen se, füle se farka), a 'füle' szó magashangrendűsége is éles ellentétben áll a 'farka' szó mély hangrendűségével, a 'tarka' szó pedig önmagában alkotja a legerősebb oppozíciót, hiszen egyszerre fehér és fekete.

A második szerkezeti egységben csak fokozódik a magányosság és az üresség érzete. Itt jelenik meg a versben szereplő egyetlen ige, ez viszont annál kérlelhetetlenebbül, visszavonhatatlanabbul: 'megyünk'.

A másik, az általános érvényű boci: maga az élet. Itt az első szerkezeti egység (Boci boci tarka / Se füle se farka) azt jelenti: az élet sokszínű, de nincs semmi értelme.
Ez egy újabb kettősség, amit a költő nem old fel, mindenki kedve szerint értelmezheti, de mindenesetre feltár egy olyan lehetőséget, hogy az élet értelme esetleg éppen az élet értelmetlenségében rejlik. 

A második szerkezeti egység egyértelműen a fentiekben már említett 'megyünk' ige köré csoportosul. Ez a rész (Odamegyünk lakni / ahol tejet kapni) természetesen a halálra vonatkozik. Rendkívüli jelentősége van itt a többes szám első személynek, vagyis mi mindannyian 'megyünk', mi mindannyian meghalunk.

A vers tehát örök problémát feszeget, és végül is arra jut, a halál az életnél egy nyugodtabb világot biztosít majd, 'ahol tejet kapni', tehát ahol nem kell megfejni az élet tehenét ahhoz, hogy boldogok lehessünk.

Itt tehát közvetve mégiscsak kiderül, mit tart a költő az élet igazi céljának: hogy fáradozva, olykor áldozatokat hozva végül is boldogok legyünk. Ez a vers mondanivalója, örök tanulsága, ami ebbe a játékos formába öntve olyan meggyőzően szakad ki a versből, hogy méltán sorolhatnánk ezt a költeményt a legmaradandóbb művészi alkotások közé. 


- üdv: miért adod el a telefont?
- azért, mert én egy telefonkereskedő vagyok


A mentõautó az orvossal, a betegszállítóval, a nővérrel és
egy gyakorlaton lévő diákkal épp beteghez robog. Egyszer csak
váratlanul a mentőautó vezetője elengedi a kormányt,
fuldokolva a torkához kap. Szemei kikerekednek, nem kap levegőt.
A nővérke rendíthetetlen nyugalommal az elsősegély doboz után
nyúl, s jól fejen vágja vele. A vezető erre azonnal
megnyugszik, megfogja a kormányt, s vezet tovább.
Hirtelen a betegszállító lesz rosszul. Fuldokolva a torkához
kap, leesik a padlóra, vonaglik, rángatózik. A nővér dühösen
őt is fejbe vágja a dobozzal. Ettől az azonnal magához tér,
leül, mintha mi sem történt volna.
Néhány perc múlva ugyanez történik az orvossal is. Nem kap
levegőt, sípol, vergődik, görcsösen rángatózik. A nővér
ingerülten, hirtelen mozdulattal őt is fejbe vágja, amitől ő
is magához tér. A diák, aki korábban kővé válva a döbbenettől
meg sem tudott szólalni, most az orvoshoz fordulván megkérdezi:
- Harmadéves orvostanhallgató vagyok, a tudásom csupán
elméleti. Még soha nem hallottam ilyen szimptómákról. A
gyógymód pedig annyira szokatlan, hogy teljesen össze vagyok
zavarodva. Nem magyarázná el nekem?
- Ne is törődj vele! A nővér férje tegnap felakasztotta
magát. Csak ugratjuk!


"Amíg nem jön szembe egy férfi, aki női biciklin teker a kocsma felé, félmeztelenül, mackóban és gumicsizmában, addig nem vagy vidéken."


Miután elértem a nyugdíjkorhatárt, bementem a Társadalombiztosítási Igazgatóság helyi fiókjába az ügyeket intézni. A pult mögött ülő nő - életkorom ellenőrzése végett - kérte a jogsimat (Ausztráliában nincs személyi igazolvány, de személyazonosság igazolására elég a fényképes jogsi.) Végigkutattam a zsebeimet, és rájöttem, hogy a tárcám otthon maradt. Mondtam neki, hogy sajnálom, haza kell érte mennem, majd később megint eljövök. 
Mire a nő: "- Gombolja ki az ingét". 
Kigomboltam, és előtűntek a mellkasomat borító göndör és ősz szőrszálak. 
"Az az ősz szőr a mellén nekem elég bizonyíték"- mondta a hölgy és átvette tőlem a kitöltött űrlapot. 
Mikor hazaértem, izgatottan meséltem a nejemnek a társadalombiztosítási irodában történteket. 
Erre a nejem: "- Miért nem toltad le a gatyádat is? Még rokkantságit is kaphattál volna!" 


Az alkoholtartalmú italok címkéin a következő feliratokat kellene elhelyezni a cigaretták mintájára:

Figyelem! Az alkohol fogyasztásának hatására azt gondolhatja, hogy suttog, pedig ez nem biztos!

Figyelem! Az alkohol fogyasztása a legfőbb oka annak, hogy úgy táncol, mint egy idióta!

Figyelem! Az alkohol fogyasztása okozhatja, hogy a barátait állandóan biztosítani próbálja a ragaszkodásáról!

Figyelem! Az alkohol hatására azt gondolhatja: tud énekelni!

Figyelem! Az alkohol fogyasztása elhiteti önnel, hogy az ex barátja/barátnője majd meghal az ön telefonhívásáért hajnali háromkor!

Figyelem! Az alkohol hatására azt gondolhatja, hogy értelmes társalgásba tud bocsátkozni az ellenkező nem bármelyik tagjával!

Figyelem! Az alkohol hatására gondolhatja, hogy önnek misztikus kung-fu tudása van, minek következtében jól elláthatja mások baját!

Figyelem! Az alkohol hatására reggel az ágyban a másik oldalára fordulva valami nagyon ijesztőt láthat!

Figyelem! Az alkohol hatására az az illúziója lehet, hogy ön okosabb, ügyesebb és sokkal szebb is bármely más embernél!

Figyelem! Az alkohol hatására az gondolhatja, hogy ön láthatatlan!

Figyelem! Az alkohol hatására azt gondolhatja, hogy az emberek önnel együtt nevetnek!

Figyelem! Az alkohol hatására törés keletkezhet a tér-idő kontíniumban, minek hatására az idő szó szerint eltűnik!

Figyelem! Az alkohol terhességet okozhat!



Házassági terápia. :
15 éves házasság után egy pár a pszichológusnál:
Miután a pszichológus megkérdezte őket, hogy mi a gond, a nő egy hosszadalmas, szenvedélyes és szívtépő listát zokogott el a szakembernek az elmúlt 15 év összes létező problémájáról. Csak mondta, mondta: elhanyagolás Aztán a bensőségesség hiánya, üresség, magányérzet, szeretet hiány, s egy egész lista 
a soha ki nem elégített érzelmi igényeiről, melyeket ki kellett bírnia 
házasságának eddigi szakaszában. A szakember miután végig hallgatta a listát, felállt, körbejárta az íróasztalát, majd egy hatalmas szenvedélyes
csókkal magához ölelte az asszonyt.
A nő elhallgatott, s mint akit elkábítottak, szótlanul leült.
A pszichológus a férjhez fordult és így szólt: "Látja, erre van szüksége a
feleségének, hetente legalább háromszor!! .... Meg tudja tenni?"
A férj gondolkodott egy kicsit, majd válaszolt: "Nos, el tudom hozni önhöz
hétfőnként és szerdánként, de péntekenként horgászom"


Frissen lezuhanyozva állok a tükör előtt és panaszkodom a férjemnek, hogy szerintem kicsik a melleim. A férjem ahelyett, hogy határozottan azt mondaná, nem igaz, így szép, ahogy a természet megalkotta, kissé habozva előáll egy javaslattal:

'Ha azt akarod, hogy megnőjenek a melleid, finoman illesszél egy kis
darab háromrétegű WC-papírt a kettő közé, és néhány másodpercig dörzsölgesd minden nap!'

Mivel bármit hajlandó vagyok kipróbálni, megyek, hozok egy darab 
WC-papírt, és a tükör előtt állva elkezdem dörzsölgetni a melleim közét.

'Mennyi idő múlva hat ez?'--kérdezem. 

'Pár év alatt megnő.' - válaszolja a férjem.

Abbahagyom.

'Gondolod, hogy ha mindennap WC-papírral dörzsölgetem a melleim közét, attól megnő néhány év alatt?'

Erre szemrebbenés nélkül válaszolja: Hát a seggednél bevált.

Üzenetrögzítő a pszichiátrián:

Jó napot, üdvözlöm a pszichiátria gyorssegély szolgáltatásánál! Ha ön kényszerbeteg, nyomja meg az 1-es gombot többször. Ha ön kodependens, kérjen meg valakit, hogy nyomja meg ön helyett a 2-es gombot. Ha önnek több személyisége van, nyomja meg a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os gombokat. Ha ön paranoiás, tudjuk kicsoda ön, és mit akar. Maradjon a vonalban, amíg lenyomozzuk a hívás helyét! Ha ön hallucinál, nyomja meg a 7-es gombot, és hívását továbbítjuk az anyahajóra. Ha ön skizofréniás, figyeljen jól, mert a hang megmondja, melyik számot nyomja meg. Ha ön mániákus-depressziós, tökmindegy milyen gombot nyom meg, úgysem fog válaszolni senki. Ha ön diszlexiás, nyomja meg a 969696969696969-et. Ha ön idegbajos, cseszegesse a kettős kereszt gombot, amíg munkatársunkat kapcsolják. Ha ön amnéziás, nyomja meg a 8-as gombot és diktálja be nevét, címét, telefonszámát és anyja leánykori nevét. Ha ön poszttraumás rendellenességben szenved, l-a-s-s-a-n és ó-v-a-t-o-s-a-n nyomja meg a 0 0 0-át. Ha ön bipoláris, kérem, hagyjon üzenetet a sípszó előtt vagy a sípszó után vagy a sípszó előtt. Kérem, várja meg a sípszót. Ha rövidtávú memóriazavara van, nyomja meg a 9-es gombot. Ha rövid távú memóriazavara van, nyomja meg a 9-es gombot. Ha rövid távú memóriazavara van, nyomja meg a 9-es gombot. Ha ön kishitű, kérem, tegye le. Munkatársaink túl elfoglaltak ahhoz, hogy önnel traccsoljanak. Ha menopauzás, tegye le, kapcsolja be a ventillátort, feküdjön le és sírjon. Nem marad ez mindig így, ne féljen. Ha ön szőke, ne nyomjon semmilyen gombot, úgyis elrontaná.
  


Egyik délután egy kisgyerekes anyukának el kellett mennie otthonról, és a férje vigyázott a gyerekre. A másfél éves kislány nemrég kapott valakitől egy kis teáskészletet, azzal játszott. Miközben apja a tévében a híradót nézte, a gyerek odatotyogott hozzá és megkínálta egy kis "teával". A játékcsészében természetesen csak víz volt. Az apuka szívesen részt vett a játékban, megitta, megköszönte. A kislány annyira élvezte a dolgot, hogy folyamatosan hozta apának a teát. 
Néhány óra múlva hazajött az anya, férje büszkén mutatja neki, hogy mit játszottak a kislánnyal. A gyerek odaviszi neki a csésze teát, ő megissza. Az anya megvárja, míg visszaadja a csészét, majd megszólal:
- Arra nem gondoltál, hogy az egyetlen hely, ahonnan vizet tud hozni a gyerek, az a WC?



PASIKÉPZŐ 
OKJ-s szakképzés 


A képzés alcíme: Olyan intelligenssé válni, mint egy nő. 

Cél: Aktiválni a férfiak agyának idevágó részét, amelynek létezésérő sejtésük sincs. 

A tanfolyam árát a tényleges szükségletek felmérése után állapítjuk meg, kedvezményt adunk azoknak a jelentkezőknek, akik mindegyik kurzuson részt vesznek! 



KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK:

1. Leválni az anyámról (2000 óra)
2. A fizetésemet a feleségemnek adom (550 óra)
3. A feleségem nem az anyám (350 óra) 

KÖTELEZŐN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK:

1. Nem vagyok féltékeny a gyerekemre (50 óra)

2. Kész vacsora....., egy mosolygó feleség (200 óra) 

3. Nem viselkedem úgy, mint egy fajankó a feleségem barátai előtt (több mint 500 óra)

4. Hogyan lazítsunk úgy, hogy ne tűnjünk lustának (300 óra)

5 Leküzdeni a távirányító-szindrómát (550 óra)

6. Nem pisilek a WC mellé (100 óra, gyakorlati foglalkozás videó rögzítéssel)

7. Előbb sikerül kielégítenem a feleségem, minthogy elkezdené tettetni (kb. 1500 óra)

8. A cipők maguktól soha nem mennek el a cipős szekrényig (800 óra)
9. Hogyan jussunk el a szennyes tartóig úgy, hogy útközben nem tévedünk el (50 óra)

10. Hogyan éljünk túl egy náthát agonizálás nélkül (200 óra)

FAKULTATÍV TANTÁRGYAK: 

1. Emésztési technika, hang nélkül.

2. Agyamba vésem, mely napokon esedékes a szemétlevitel. 

3. Konyha - kezdő szint: háztartási gépek: ON (bekapcsolni), OFF (kikapcsolni). 

4. Konyha - haladó szint: az első zacskós levesem anélkül, hogy elforralnám az összes vizet.

5. A jégkocka tartó megtöltésének veszélyei (diavetítéssel kísért bemutató). 

6. A legújabb tudományos felfedezés: a házimunka nem okoz impotenciát. 

7. A WC ülőke dörrenésmentes lehajtása.

8. Miért nem szükséges a takaró emelgetése, miután megszabadultunk bélgázainktól?

9. Alapvető különbségek a szennyes kosár és a padló között (zeneterápiás laborgyakorlat).

10. Hogyan repül a kávéscsésze a mosogatóig (gyakorlatok David Copperfield irányításával).

11. Érzékeken túli kommunikáció: mentális gyakorlatok azokra az esetekre, amikor világosan elmondják, hogy a keresett dolog a szekrényfiókban van, ilyenkor ne kelljen visszakérdezni, hogy melyik szekrény, melyik fiókjában. 

HÁZIDOLGOZATI TÉMÁK:

(A témák nehézsége és összetettsége miatt csak 2 dolgozatot kell beadni)

1. A vasaló: a ruhák titokzatos útja a mosógéptől a ruhásszekrényig. 

2 . Én és az elektromosság: a villanyszerelő kihívásának anyagi előnyei villamossági hibák esetén (a legbanálisabbaknál is!)

3. Miért nem bűntény virágot ajándékozni a nőnek a házasságkötés után?

4. A WC papír: a WC papír vajon a papírtartóban jön a világra? 

5. Az eltévedt férfi autóvezető is kérhet útbaigazítást a járókelőktől anélkül, hogy impotensnek tűnne.

6. Tisztítószerek: adagolás és gyakorlati felhasználási tanácsok a javíthatatlan károk elkerülése céljából. 

7. A mosógép: a nagy ismeretlen felfedezése.

8. Milyen genetikai akadályai vannak, hogy szó nélkül végignézzük, amint egy nő leparkol.




Egy öreg, fáradtnak látszó kutya sétált be az udvaromba. Jól táplált volt, és a nyakörvéről is látszott, hogy van gazdája. Bejött velem a házba, és elaludt a nappali sarkában. Egy órával később odament az ajtóhoz, én meg kiengedtem. Másnap újra megjelent, és megint aludt egy órát a sarokban. Ez így ment több héten át. Kíváncsiságból tűztem egy cédulát a nyakörvére:
"Az Ön kutyája minden délután a házamban szundikál".

Másnap a nyakörvre tűzve megérkezett a válasz:
"Tíz gyerekünk van, azért nem tud a kutya otthon nyugodtan aludni. Holnap én is eljöhetek vele?"



"Múlt éjjel nagyon magam alatt voltam, felhívtam a Lelki Segély vonalat.

Egy pakisztáni call-centerhez kapcsolt.

Mondtam, hogy öngyilkos leszek.

Erre nagyon izgatottak lettek, és megkérdezték, hogy tudok-e teherautót vezetni."



A Feng-Shui szerint a munkahelyen nem szerencsés dolog az ablakkal szemben ülni.
A nap kérdése erre a témakörre: TRAKTOROS VAGYOK, MI A Fenét CSINÁLJAK???



Felhívás!

Az USA elnöke kérte tőlünk azt, hogy fogjunk össze a terrorizmus
ellen.

Köztudott, hogy a muzulmánok az alkoholfogyasztás ellen vannak,
illetve az, hogy a feleségükön kívül más meztelen nőre nézni bűn.

Ezért, kérünk minden nőt, hogy holnap 09:00 órakor vetkőzzön le, és
az irodában szaladgálva a férfiak kövessék őket egy sörrel a kezükben.
Ezáltal ki tudjuk szúrni a köztünk levő terroristákat!

Kérünk mindenkit, vegyen részt az akcióban, illetve ezt a felhívást
küldjük tovább minél több ismerősnek!




Miért nem férfiak válaszolnak a lapok tanácsadó rovatában

Kedves Walter!

A segítségedet szeretném kérni. Tegnap, elmentem dolgozni, de nem jutottam messzire, mert a kocsim motorja csak úgy leállt. Hazamentem, hogy a férjem segítségét kérjem, de amikor benyitottam, nem hittem a szememnek. A férjem a hálószobai tükörben illegette magát az én fehérneműmben, a lábán az új szandálommal, és a piperetáskám tartalmát is magára kente. 32 éves vagyok, a férjem 34, 12 éve vagyunk házasok. Most azt próbálta bemesélni, hogy azért öltözött az én alsóneműmbe, mert nem találta a sajátját. De amikor megkérdeztem, hogy miért festette ki az arcát, könnyekben tört ki, és bevallotta, hogy már 6 hónapja viseli titokban a cuccaimat. Megfenyegettem, hogy ha nem hagyja abba, elhagyom. 6 hónapja bocsátották el a munkahelyéről, és az óta teljesen a padlón van. Nagyon szeretem a férjemet, de az óta három lépés távolságot tart, és úgy érzem, nem tudok közelebb kerülni hozzá. Kérlek, segíts!

Köszönettel
Shaila

=================

Kedves Shaila!

Annak, hogy ilyen rövid vezetés után leállt a kocsi motorja, nagyon sok oka lehet. Először azt nézd meg, hogy van-e elég üzemanyagod. Ha igen, akkor lehetséges, hogy a benzinpumpával van a baj. De ha az is működik, akkor szinte bizonyos, hogy vagy a motor nem kap elég levegőt, vagy a gyertyák elpiszkolódtak, és nincsen szikra. 

Remélem, ezzel segíteni tudtam. 
Walter



A kisfiú kérdezi az apját, hogy mi a politika?
Az apja leülteti, és példákkal elmagyarázza:
Figyelj fiam! Én hozom haza a pénzt, tehát én vagyok a KAPITALIZMUS.
Anyád ügyel a pénzre, tehát ő a KORMÁNY.
Nagyapád ügyel arra, hogy minden rendben legyen, tehát ő a SZAKSZERVEZET.
A babysitter a DOLGOZÓ OSZTÁLY.
És mi mindannyian azért dolgozunk, hogy Te, a NÉP, jól érezd magad, és minden rendben legyen.
A pár hónapos kisöcséd pedig a közös JÖVŐNK.
A kisfiú elraktározza a hallottakat és elmegy aludni. Éjjel arra ébred, 
hogy az öccse "telerakta a pelenkáját" és sír.
Felkel, és szólni akar az anyjának, de az olyan mélyen alszik, hogy nem 
bírja felkelteni. Bemegy szólni a babysitternek, de a szobában látja, 
hogy az apja éppen hempereg vele az ágyban, miközben a nagyapja 
bekukucskál az ablakon.
Senki sem veszi észre, hogy ő is ott van, így visszamegy aludni.
Másnap kérdezi az apja, hogy el tudja-e mondani a saját szavaival, hogy 
mi is az a politika. A kisfiúnak eszébe jutnak az éjszaka látottak, s 
így szól: a politika az, amikor a kapitalizmus kihasználja a dolgozó 
osztályt, amit a szakszervezet csak tétlenül bámul. A kormány alszik, a 
néppel senki sem törődik, és a jövő is sz**ban van.....!


 
Zuglóban, pár hete egy éjszaka folyamán felvonult egy titkos alakulat és elvittek egy több, mint 1000 éves különleges sírt, Attila felirattal!
 
Egy építkezésen találták, a beruházó állítólag 500.000.000 Ft ot kap az Államtól, mert becsületesen átadta a felbecsülhetetlen, szakértők szerint legalább 30 Milliárdot érő történelmi kincset!
 
Az Angol Lord, akinél a Seuso kincsek vannak, látta a CNN-en a tudosítást és jelentkezett, odaadná Attila sírjáért cserébe a vitatott eredetű, de biztosan Magyarországon talált, innen kicsempészett Seuso kincseket!!!
 
Teljes hírzárlatot rendeltek el a hazai médiában, csak a CNN - en lehet látni erről szóló híreket.
 
A beruházó cég, hibát követett el, mert kikotyogják saját honlapjukon, amikor válaszolnak egyik felborzolt hangulatban lévő vevőjük kérdésére, viszont mivel nem lett volna szabad erről nyilatkozniuk, valószínűleg elbukják a komoly feltételekhez kötött 5.000.000.000 Ft- os giga jutalmat.
 



 
 Mi az előnye, ha elmúltál 50 éves?
1. Az emberrablókat nem igazán érdekled. 
2. Túszhelyzetben valószínűleg téged engednek el elsőként. 
3. Senki sem várja el tőled, hogy bárhová is szaladj. 
4. Amikor este 9-kor felhívnak, megkérdezik 'Nem ébresztettelek fel?' 
5. Az emberek már nem gondolják azt, hogy hipochonder vagy. 
6. Már nincs semmi, amit a nehezebb úton kellene megtanulnod. 
7. A most vásárolt dolgaid már nem használódnak el. 
8. Délután 4-kor is vacsorázhatsz. 
9. Szex nélkül élhetsz, de a szemüveged nélkül nem. 
10. Heves vitákba bonyolódsz a nyugdíjrendszerről. 
11. Már nem kihívásként gondolsz a sebességkorlátozásra. 
12. Már nem próbálod meg behúzni a hasad, bárki is jön be a szobába. 
13. Együtt énekelsz a liftben a hangszóróval. 
14. A szemed már nem lesz sokkal rosszabb. 
15. Az egészségbiztosítónak befizetett összeg végre kezd kifizetődni. 
16. Ízületeid pontosabb meteorológusok, mint a nemzeti időjárási szolgálat. 
17. Titkaid biztonságban vannak a barátaidnál, mert ők sem emlékeznek rájuk. 
18. Agysejtjeid száma végre kezelhető méretűvé csökkent. 
19. Nem emlékszel, ki küldte neked ezt a listát. 
20. És feltűnik, hogy kényelmed érdekében ennek a szövegnek nagy a betűmérete. 
Továbbítsd ezt mindenkinek, akinek még eszedbe jut a neve 

  
  
 



  
 




