Egy pár beszélget:
- Drágám! Mit szólna a családod, ha megkérném a kezed?
- A gyerekek röhögnének, a férjemet pedig biztosan megütné a guta...



Én múltkor azon nevettem egy jót, hogy van szép sárga csík, amin belül nem szabad várakozni, mert hát a beteg jogai stb..., erre majdnem az ajtóban állok, olyan sokan vannak, mégis hallom, ahogy a gyógyszerésznő hátraordít, hogy "Erzsike, van kenőcsünk aranyér ellen?" Akkor mi a fenének az a csík? :)



Kértem tegnap a patikában gyógyszert a rekedtségemre. Mondja a nő, hogy olyat tud adni, amitől első lépésként egyáltalán nem lesz hangom. Nyerítettem egyet. Mondom, az remek lesz. Mire ő, hogy de utána rohamos javulás lesz tapasztalható. OK, adja. Mondja, először ő is anyukáján próbálta. Ismét nyerítettem, kérdeztem, ennyire nem akarta már hallani a hangját? Kölcsönös vigyorgás. És ami a legviccesebb, hogy lőn. Tényleg semmi hangom mára. Egyáltalán. Már csak a rohamos javulást kell kibekkelni. :)



Az idő pénz. A pénz beszél, a kutya ugat. Amelyik kutya ugat, az nem harap. Ebből következik, hogy az idő nem harap. De akkor minek van neki vasfoga?



Kétféle férj létezik: az egyik, aki ajándékot hoz a konferenciáról a feleségének, a másik, aki nem csalja meg.



Egy perc hosszúságát az határozza meg, hogy a WC ajtó melyik oldalán várakozol.



A vesztesek tízparancsolata 

Vesztesnek lenni ugyanakkora erőfeszítést igényel, mint győztesnek lenni. Olyan keményen meg kell dolgoznod érte, mint az első helyért.

Te vesztes vagy, vagy győztes? Akárcsak a győztesek, a vesztesek is kifejlesztik a maguk alapelveit. Íme, itt a vesztesek tízparancsolata.

1. Mindig legyen valamilyen kifogásod. Dolgozz ki egy egész sorozatot belőlük, hogy mindig legyen egy-kettő kéznél. Például: nem indult az autó, túl magasak az áraink, nem szólt az ébresztőóra, nem volt időm, az ügyfél hibája volt, nem tudom elérni telefonon, lefagyott a gép, nehéz a gazdasági helyzet és így tovább. Ha netán kifogásokat kellene találnod, ne csak állj ott szótlanul.

2. Keveredj el a nyájban. A vesztesek tudják, mennyire fontos láthatatlannak lenni. Kedvenc fagyijuk a vanília. Soha ne hívd fel magadra a figyelmet. Cselekedj, gondolkodj és nézz ki annak megfelelően, amilyen vagy - középszerűen. 

3. Tartsd a szemed a versenytársakon. Tudj meg mindent róluk - a gyengeségüket, a lehetőségeiket, a problémáikat, a szükségleteiket. Soha ne gondolj a saját ügyfeleidre. 

4. Bármi áron kerüld el a kockázatot. A kockázatvállalás rendkívül veszélyes. Sikerrel járhatsz ugyan, de kudarcot is vallhatsz. Mind a kettő veszélyt jelent. A kockázatvállalók vezetik a falkát, és mindig tesztelik magukat. Soha nem elégedettek a saját teljesítményükkel - mindig jobbak akarnak lenni. Lehetőségként üdvözlik a kockázatokat. Az ilyen gondolkodásmódtól kiver a víz. 

5. Soha ne lelkesedj. Ha így teszel, többet akarsz dolgozni, mélyebben belefolysz a dolgokba és a cég, munkatársak, vevők ügyeibe.

6. Mindig magadat tedd az első helyre. Mielőtt beleegyeznél valamibe, mindig kérdezd meg magadtól: számomra ebből mi jó származik? Ha valami extra erőfeszítést vagy időráfordítást követel, az esetleg forgalomnövekedéshez és a cég magasabb hasznához vezethet. Ha mindig magadra gondolsz először, ezek a problémák nem merülhetnek fel. 

7. Ha valami nem sikerül, fogd másokra. Ez nagyon fontos. A felelősségvállalás nehézségekkel jár, tehát mindig keress valakit, akit kudarc esetén vádolhatsz. Végül is a felelősségvállalás csak értékesebb emberré tenne. Még esetleg vezetőként is szóba kerülhetnél.

8. Tölts minél több időt azzal, hogy a főnököd ötleteit ismételgeted. Ha nem mutatsz semmi kezdeményezőkészséget, garantált a biztos pozíciód - a ranglétra legalján. 

9. Soha ne tanulj semmi újat. A tudás veszélyes! Azt jelenti, hogy még akár problémamegoldó is lehet belőled! Ha ez megtörténik, a vevők úgy néznek rád, mint a siker forrására és még esetleg elő is léptetnek a cégnél.

10. Ha minden kötél szakad, mondd azt, hogy nem tudom. Minél kevesebbet tudsz, annál jobb. Ha kérdeznek tőled valamit, csak mondd azt, hogy nem tudod. Gyorsan azzá válhatsz így, ami valójában vagy: hasznavehetetlenné. 



Hölgyeim! Ha már megkedvelték a koffeinmentes kávét és teát, a cukormentes kólát, a nikotinmentes cigarettát, miért nem kedvelik az impotenseket?



Kérdőív

Egy állásra jelentkeztem egy irodában, ahová egyszerre több embert is behívtak. Először elénk tettek egy kérdőívet, hogy töltsük ki. Az egyik kérdés a családi állapotra vonatkozott: egyedülálló____, házas____, elvált____.
Bejelöltem az elsőt. Ránéztem a mellettem ülő férfi lapjára, ő nem jelölt be semmit, hanem a sor alá írta: "Igen, ebben a sorrendben."



Egyszer kidobtak egy elmegyógyintézetből, mert a többi beteg depressziós lett tőlem. 

Oscar Levant



Különös ember a házmester: este sört iszik, reggel havat hány



Az alkoholmentes sör az első lépés a guminő felé.



A házasság egy olyan szövetség, amit arra köt két ember, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyek nem is lennének, ha nem kelnének egybe!



Stevie Wonder találkozik a neves golfbajnokkal, Tiger Woods-szal és megemlíti neki, hogy ő is remekül golfozik. Tiger kissé kételkedik a vak zenész golftudásában, de udvariasságból inkább nem szól semmit. 
- Mielőtt elütöm a labdát - magyarázza Stevie -, megkérek valakit, hogy álljon a lyukhoz, és kiáltson egyet. A hallásom annyira kifinomult, hogy egészen pontosan tudok célozni. 
Tiger elámul, Stevie pedig azt javasolja, hogy játsszanak egy meccset. 
Amikor Tiger belemegy, a zenész megkérdezi: 
- Mit szólnál, ha 100 ezer dollár lenne a tét? 
A golfozó nem akar pénzért játszani, de Stevie addig erősködik, amíg elfogadja ezt a javaslatot is, majd megkérdezi: 
- Na jó, és mikor játsszunk? 
- Nekem bármelyik éjszaka megfelel - feleli Stevie. 
- Az én apukám igaziból kőműves és házakat csinál.
- Az enyém meg hídépítő és hidakat csinál.
- A te papád mit csinál?
- Amit az anyu mond neki...



Papp Lacit - amikor még csúcsformában bokszolt - egy mérkőzésen két menet között törülközővel törölgetik, közben az edző, Adler Zsiga dicséri: 
- Lacikám, te vagy a legjobb! Még ilyet! Úgy bokszolsz, hogy az ellenfél hozzád sem tud érni! 
- Csakugyan? Akkor figyelje a bírót, Zsiga bá', mert valakitől akkora pofont kaptam, hogy majd' lerepült a fejem!



Régen a férfinak meg kellett ölnie a sárkányt, hogy elvehesse a szüzet. Ma már nincsenek szüzek, és a sárkányt kell elvenni... (ismeretlen)





Kis Indiánkönyv

Sokan próbálták már földeríteni a politika eredetét. Hogy ez sikerült-e bárkinek is - ezt majd döntse el az utókor. Minket speciel nem is érdekel. Ám hogy a politikai PR (píár) a hős és kitartó dakota nép találmánya, ahhoz kétség sem férhet.

A dakoták, ez a mára méltatlanul elfeledett népcsoport sok hasonlóságot mutat a magyarsággal. Hogy mást ne mondjunk, ők is a pusztában éltek, csak máshogy hívták (préri). Akárcsak a magyarok, ők is kiválóan tudtak lovagolni, s - akárcsak itt, a Kárpát-medencében - az ő történelmüknek is rengeteg, felejthetetlen pillanata volt.
Ezekre azonban helyhiány miatt most nem térünk ki részletesen.

A politikai PR (public relation) azonban - bátran mondhatjuk - túlélte a dakotákat.

Hogy miben is rejlett a dakota politikai PR jelentősége? Nehéz ezt néhány szóban megfogalmazni. S nem csak azért, mert a dakota technika önmagában véve is oly lenyűgöző, hogy arra nincs szó, hanem mert - épp ez a módszer lényege! Eladni, meghatározni, földbe döngölni valamit/valakit frappánsan, néhány sallangmentes, ám tökéletesen homályos példával, illetve definícióval - ez maga a megfoghatatlan, a meghatározhatatlan verbális csodafegyver.

A dakota PR jelenleg reneszánszát éli Magyarországon. Ám fájó módon használata csupán esetleges, s így hatékonysága is az elvárhatónak csupán a töredéke. Felméréseink arról árulkodnak, hogy ennek magyarázata elsősorban a forrás ismeretének alapvető hiánya. Holott az adott társadalmi berendezkedésre szabott és megfelelő rendszerbe integrált dakota PR intenzitása - és ezzel együtt természetesen hatékonysága - semmihez sem hasonlítható.




Szeptember 1. Az 1. osztályban:
   
   A tanító néni tájékoztat:
                    - Gyerekek, megérkeztetek az iskolába. Itt csendben kell ülni, és ha szeretnétek valamit kérdezni - fel kell tennetek a kezeteket.
   Misike felteszi a kezét:
   T.néni:       - Mit szeretnél kérdezni, Misike?
   Misike:       - Semmit, csak kipróbálni, működik-e a rendszer.
                  


Az abszolút bátorság az, amikor egy férfi tök részegen, éjjel 4-kor hazajön, belépve az ajtón a kezében seprűt tartó, tomboló feleségét megpillantva azt meri kérdezni, hogy:
- Takarítasz vazzze, vagy ma még elrepülsz valahová???


Lehet-e futás közben szerelmeskedni? 

A válasz: lehetni lehet, de nagyon nehéz, mert felhúzott szoknyával könnyebb futni, mint letolt alsó nadrággal.



Történelem: A magyar nagykövet átadja Magyarország
hadüzenetet az amerikai nagykövetnek:
- Mi az önök államformája?
- Monarchia
- Ki a királyuk?
- Nincs királyunk
- Ki vezeti az országot?
- vitéz Horthy Miklós ellentengernagy
- Hány tengerük van?
- Egy sem.
- Hm....
- Vannak-e Amerikával szemben területi követeléseik.
- Nincsenek.
- Kivel szemben vannak?
- Hat Csehországgal, Szerbiával, Romániával.
- Ők az ellenségeik ?
- Nem ők a szövetségeseink.



Ha képes vagy rá, hogy a napodat kávé és más izgatószerek nélkül kezd, 

Ha vidám tudsz lenni, fittyet hányva fájdalmaidra, 

Ha meg tudod tenni, hogy nem panaszkodsz, s nem untatsz másokat a problémáiddal, 

Ha nap mint meg tudod enni ugyanazt az ételt, s még hálás is vagy érte, 

Ha meg tudod érteni, hogy szeretteidnek sokszor nincs idejük rád, 

Ha képes vagy felülemelkedni azon, hogy az emberek néha rajtad töltik ki haragjukat amiatt, hogy valami nem sikerült nekik, 

Ha harag nélkül viseled, hogy kritizálnak és hibáztatnak téged, 

Ha képes vagy elfogadni a világot annak összes hazugságával és álságával együtt, 

Ha a feszültséget képes vagy gyógyszer nélkül levezetni, 

Ha el tudsz lazulni alkohol nélkül is, 

Ha altató nélkül is tudsz aludni,

Ha minderre képes vagy ... 

...akkor alighanem te vagy a család kutyája.



Reggel 3-kor totál részegen hazajössz, feleséged fekszik az ágyban, és nem alszik. Fogod a széket, az ágya mellé ülsz.
Kérdésére: "Mit jelentsen ez?", válasz: "Az első sorban akarok ülni, amikor a cirkusz elkezdődik.



Két haver beszélget.
-Az utóbbi időben egyre feledékenyebb lettem. Szerencsére találtam egy orvost, aki kigyógyított ebből a szörnyű állapotból.
-Hogy hívják az orvost?
-Na várjál csak! Hogy is? Mond csak, hogy hívják azt az apró, kék színű tavaszi virágot?
-Ibolya?
-Ja igen! Ibolya! - kiált a feleségének - hogy hívják az orvost, aki kigyógyított a feledékenységemből?




Az Ölelés egészséges, erősíti a test immunrendszerét, gyógyítja a depressziót, csökkenti a stresszt, elősegíti a jó alvást, erősít és élénkít, fiatalít, nincsenek kellemetlen mellékhatásai, egészségesebbé tesz. Az Ölelés nem más, mint egy csodás gyógyító szer. Az Ölelés teljesen természetes, organikus és eredendően édes. Nem tartalmaz mesterséges színezéket, aromát, tartósítószert, adalékanyagokat, és 100%-osan teljes értékű "tápanyag". Az Ölelés gyakorlatilag tökékletes. Nincsenek benne kivehető elemek, időszaki ellenőrzések, mozgó alkatrészek. Az Ölelés alacsony energiafogyasztású és magas energiahozamú. Infláció-biztos, nem hízlal, nincs havi törlesztése, biztosítási kötelezettsége. Betörés- és tolvaj-biztos, adómentes, nem környezetszennyező és teljes egészében visszatérül. Soha ne becsüld le egyetlen Ölelés értékét sem!



Mi kell a jó házassághoz?

Jó fejük legyen a házasoknak, mert gyakran kell fejet hajtaniuk egymás előtt.
Jó foguk legyen, mert egy-egy szót gyakran el kell harapniuk.
Jó szemük legyen, mert gyakran kell szemet hunyniuk.
Jó hátuk legyen, mert időnként nagy terheket kell cipelniük.
Jó válluk legyen, mert semmit sem vehetnek félvállról.
Jó idegük legyen, hogy önuralommal egyszerre ketten ne legyenek mérgesek.
Ebből adódóan a türelem az első házi adó, amellyel a házasok egymásnak tartoznak.



26. A zsenialitásnak megvannak a maga határai. A hülyeség azonban nincs
ilyen határok közé szorítva.
27. A zseni okítás nélkül olyan, mint ezüst a bányában.
28. Ha könnyűnek találod azt, amit mások nehéznek, tehetséges vagy. Ha meg tudod tenni, ami a tehetségesek számára lehetetlen, akkor zseni.
29. A karfiol nem más, mint káposzta, csak főiskolát végzett
30. A döntésképtelenség legnagyobb akadálya a túlságosan nagy tudás.
31. Csak azért, mert senki sem ért meg, még nem vagy művész.
32. Kedvelem Önt. Emlékeztet rá, milyen volt fiatalnak és hülyének lenni.
33. Zavard össze a világot: mosolyogj hétfőn!
34. Úriember az, aki nemi erőszak után hazakísér.
35. Üdvözlöm! Itt a Tűzoltóság üzenetrögzítője.
36. Ügyelj Budapest tisztaságára! Egyél meg naponta egy galambot!
37. Üldöz a munka, de én vagyok a gyorsabb.
38. Üzleti érzék: 95 %-ban érteni az emberekhez, 5 %-ban a gazdasághoz.
39. Igaz, hogy a kemény munka még nem ölt meg senkit, de hát miért
kockáztasson az ember.
40. Az első kínos élményben a megszületésemkor volt részem. Egy nő feküdt
mellettem az ágyban.
41. Vegyen fel a gyárba igazgató úr. Meglátja milyen kevés munkával is
beérem...
42. Verés közben jön-megy a székláb.



	Minket nem lehet elbocsátani!!! A rabszolgákat el szokták adni..
2. A sikerhez vezető út, karbantartás miatt zárva.
3. A legveszélyesebb sütemény az esküvői torta.
4. A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.
5. A nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen védelem.
6. A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a
nyílt gonoszság, a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
7. A hibáiból tanul az ember. Vannak azonban olyanok, akik sohasem
hibáznak...
8. A gödrök első számú törvénye: Ha benne vagy, ne áss tovább!
9. A tiszta lelkiismeret általában a rossz emlékezet jele.
10. A tapasztalat segít minket, hogy ugyanazt a hibát legközelebb sokkal ravaszabban kövessük el.
11. Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű.
12. A pénz minden gonoszság gyökere... és az embernek szüksége van
gyökerekre.
13. A kritikus olyan nyomorék, aki futni tanít.
14. A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
15. Budapesten kétféle gyalogos van: kaszkadőr és kamikázé.
16. Olyan vagy, mint a csésze. Aljas és nagyfülű.
17. Jöttem, láttam és most nem győzök bocsánatot kérni.
18. Barátok jönnek, mennek... az ellenségek gyűlnek.
19. Egyesek szerint a szó akkor hal meg, ha kimondják. Szerintem, akkor kezd el élni igazán.
20. Az ideális nő olyan mind a Hold. Este jön, reggel megy.
21. Aki megházasodik, az megtudja mi a boldogság, de akkor már késő.
22. Mivel mindig az okos enged, már rég a hülyék uralkodnak...
23. Engedj a kísértésnek: nem biztos, hogy máskor is lesz rá alkalmad.
24. Soha ne becsüld le az ostobaság hatalmát!
25. Aki kérdez, öt percig buta, ám aki nem kérdez, örök életre buta
marad.




	Fontos, hogy olyan nőt találjunk, aki főz és takarít. 
2. Fontos, hogy olyan nőt találjunk, aki jól keres. 
3. Fontos, hogy olyan nőt találjunk, aki szereti a szexet. 
4. Fontos, hogy ez a 3 nő sohase találkozzon egymással.




Hogyan fürdessünk macskát?

1. Alaposan tisztítsd ki a WC-t.

2. Adj megfelelő mennyiségű sampont a WC vizéhez, és nyisd fel mind a két fedelet.

3. Keresd meg a macskát, és csillapítsd le, miközben a mosdóba viszed.

4. Egy gyors mozdulattal tedd a macskát a WC-be, és zárd le mindkét fedelet. (Lehet, hogy szükséges lesz a fedélre állnod, nehogy megszökjön.) A macska önmagától fel fogja kavarni a vizet, és bő habot fog verni. Ne törődj a zajokkal, amik a WC-ből jönnek, a macska valójában élvezi ezt.

FIGYELEM: Vigyázz arra, hogy a testednek semelyik része ne kerüljön közel a WC széléhez, mert a macska karmai majd kinyúlnak, hogy bármit elkapjanak.

5. Öblítsd le a WC-t 3-szor vagy 4-szer. Ez egyben az "Erőteljes mosás" és az "Öblítő" fokozat is, amiről azt találtam, hogy nagyon hatékonyak.

6. Valakivel nyittasd ki a külső ajtót, és biztosítsd, hogy senki ne álljon a WC és a külső ajtó között.

7. Állj a WC mögé, olyan távol, ahogy csak tudsz, és gyorsan nyisd ki mind a két fedelet.

8. A most már tiszta macska kivágódik a WC-ből, kirohan, ahol magától megszárad.


Őszinte üdvözlettel:
A kutya



Amikor a testet teremtették, valamennyi testrész FŐNÖK akart lenni.
a.. Az AGY azt mondta: mivel én irányítom az összes testrészt, gondolkodom mindenki helyett, én leszek a FŐNÖK.
b.. Erre a LÁB: miután én viszem az embert oda, ahova menni akar és kivitelezem, amit mond az agy, így én akarok a FŐNÖK lenni.
c.. Így folytatta a SZEM, a SZÍV, a TÜDŐ... -és minden szerv FŐNÖK AKART LENNI.
a.. Ekkor megszólalt a SEGG: én vagyok a FŐNÖK.

Mindenki röhögött, és abszurdnak találta, hogy a SEGG legyen a FŐNÖK. Erre a SEGG nagyon megsértődött, összehúzta magát és megtagadta elvégezni a dolgát. Ennek következtében az AGY belázasodott, a SZEM kigúvadt, a LÁB remegett, a KÉZ lógott, még a SZÍV-nek és a TÜDŐ-nek is nagy nehézségekbe került elvégezni a munkáját. Végül minden testrész kérte az AGY - at, engedje, hogy a SEGG legyen a FŐNÖK.

ÍGY IS LETT.

A többiek most elvégzik a munkát, miközben a SEGG csak ül, és sok szart csinál.
Tanulság: ahhoz, hogy FŐNÖK legyen valaki, nem kell géniusznak lennie, lehet az egy közönséges SEGG is.



Egy férfi bekerül az elmegyógyintézetbe. Kérdi az orvos:

- Ön miért került ide?

- Mert elvesztettem a szemüvegem.

- És miért ide hozták?

- Miért, ide hozták?



János bácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat. Érzi a végén, nem tud felállni, akárhogy próbálja. Gondolja, egy kis friss levegő nem árt és kikúszik az ajtóig. Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud felállni.
Na, gondolja, talán ha hazakúszik, akkor majd sikerül. Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik az ágyba és egyből kidől.
Másnap a felesége rángatja fel, és mondja:
- Má' megint seggrészegre ittad magad a kocsmába'!
- Honnan tudod?
- Szóltak, hogy otthagytad a tolókocsid!!



Sosem gondoltam volna, hogy a bank egy vidám munkahely.
Először csak kedvesen mosolyogtak, aztán mikor meghallották mennyi hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés.




Egy jóképű, szobortestű fiatalember kétségbeesve tapasztalta, hogy befejezte tanulmányait, de nincs se állása, se pénze, viszont fizetnie kell a lakbért, a mobilt, a benzint, az anabolitikumot, a motorcsónakot stb. stb. Elhatározta, hogy gyors pénzszerző programot indít. Lakása ajtajára nagy plakátot rakott ezzel a szöveggel: 
ÁGYBAN: 100 EURO
KANAPÉN: 50 EURO
PADLÓN: 25 EURO
Arra járt egy öregasszony, figyelmesen elolvasta a plakátot, hazaszaladt, összetörte a takarékperselyét, megszámolta a pénzt, és egyenesen a fiatalember lakásához sietett. Becsengetett, és átadta a fiúnak a kezében tartott pénzt. Az öregasszony láttán a fiú kissé elbúsult, de tudta, hogy szüksége van a pénzre. Beengedte az öregasszonyt, majd megszámolta a pénzt... 100 euró. Ekkor megkérdezte tőle: 
- Szóval ágyban akarja?
Mire az öregasszony mosolyogva:
- Ne légy naiv, fiacskám... Négyszer a padlón!


Három halász ül egy csónakban a tengeren.

Jön a jó tündér:

- Mit kértek, halászok? Teljesítem egy kívánságotokat.

Egyikük azt mondja:

- Legyen a tenger sörbõl!

Egy szempillantás alatt az egész tenger sörré változik, mire
megszólal a másik halász:

- Te hülye vagy, Józsi, most hugyozhatunk a csónakba!



Toronyház építkezésen délben, fenn, leül egymás mellé ebédelni a barna
hajú, a fekete hajú és a szőke férfi. A barna kinyitja az ételes dobozát:

 - Hát nem igaz! Már megint sonkás zsemle! Ha még egyszer sonkás zsemlét
találok délben a dobozban, leugrom, öngyilkos leszek!

 A fekete hajú is kinyitja az ételes dobozát:

 - Hát nem igaz! Már megint szalámis zsemle! Ha még egyszer szalámis zsemlét
 találok délben a dobozban, leugrom, öngyilkos leszek!

 A szőke férfi is kinyitja az ételes dobozát:

 - Hát nem igaz! Már megint fasirtos zsemle! Ha még egyszer fasirtos zsemlét
 találok délben a dobozban, leugrom, öngyilkos leszek!

 Másnap délben a barna férfi ismét sonkás zsemlét talál a dobozában.
Feláll, leugrik a magasból, és szörnyethal. A fekete is szalámis zsemlét talál a
 dobozában. Feláll, leugrik, szörnyethal. Hasonlóan jár a szőke férfi is.

 A temetésen sírva borulnak egymás vállára az özvegyek:

 -Ó, ha tudtam volna, hogy ennyire utálja a sonkás zsömlét, mást csomagolok
 neki!- mondja a barna felesége.

 -Ó, ha tudtam volna, hogy ennyire utálja a szalámis zsömlét, mást
 csomagolok neki!- mondja a fekete felesége.

 A szőke felesége szótlanul bandukol tovább.

 - Te nem mondasz semmit? - kérdik tőle a többiek.

 - Mit is mondhatnék? Az én drágám mindíg maga készítette és csomagolta az ebédjét....




Kovács anyósát megrúgja a ló, és az öregasszony belehal a sérülésbe. A temetésre nagyon sokan elmennek, még a környező falvakból is.
- Mennyi ember! - csodálkozik Kovács barátja- Ennyire szerették az anyósodat?
- Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni



A nőci otthon hegeszt a szeretőjével, mikor váratlanul hazaérkezik a férje. A pasi gyorsan bebújik a TV mögé,ám pechjére a férj egyből leül meccset nézni. A nőt veri a víz ( "most mi lesz?"),és gondolkodik,hogy mivel csalogathatná ki a férjét a szobából, amíg Adonis lelécel. Egyszer csak-jobb híjján-bekiabál:
- Képzeld Drágám, csoda történt! Éppen mosogatok, leejtettem egy tányért és az nem törött el, hanem visszapattant a kezembe!!!Gyere,nézd meg...!
Mire a férj visszakiabál:
- Az mind semmi. Itt az előbb állítottak ki egy - egy játékost,és itt sétált el mellettem...




Kalgonizálás: olyan kémiai eljárás, amelynek során az alumínium fűtőszálról lerobban húsz centi vízkő, és az rögtön csillogni kezd, a háziasszony szemével együtt. Annyira forradalmi eljárás, hogy még a mosógépszerelőnek öltözött statiszták is megdöbbennek, és az ő szemük is csillogni kezd. De ebben van az örök élet titka is, ha mosógépek lennénk, sokkal tovább élnénk, és csillogna a fűtőszálunk. 

Szilanizálás: egy öt centi vastag pólóból harminc centi vastag pólót csinál. Ha ügyesen, összehajtogatva vesszük fel, ezt a vastagságot testünkön meg is őrzi. Arcunk hozzádörzsölve illatos és puha lesz, ráadásul elmúlik a depressziónk, és boldog, szilanizált háziasszonnyá válunk. Vigyázni kell, mert egy tíz centi vastag pulóverből hatvan centiset csinál, s úgy fogunk kinézni, mint egy Michelin gumiember. 

Liposzoma: olyan animált, digitális gomb, ami a digitális háziasszony arcát kisimítja, de a ruhából is eltávolítja a szennyeződést. Sajnos fordítva nem működik, tehát a háziasszony arcáról nem távolítja el a szennyeződést, és a ruhát nem simítja ki. Ezért a mosakodást és a vasalást nem tudjuk megspórolni. Túladagolása esetén arcunk felpüffed, és a ruhából eltűnik az anyag. Labor körülmények között láthatjuk, hogy intelligens, megkeresi a szennyeződést, felismeri, majd magából kiválasztja azt az enzimet, ami kell, eltávolítja a foltot, s környezetbarátin beépül a növényekbe. A legintelligensebb liposzómák már segítség nélkül jutnak el a 25.000 forintos kérdésig. 

Molekula: minden, ami nem hagyományos. A modern fogkrémek, mosóporok, arckrémek, mosogatószerek mind molekulával működnek, amelyek majd olyan intelligensek, mint a liposzómák, csak nem csíkos színűek. A hagyományos mosóporok például biztos nem molekulával, hanem hagyományosan működnek, vagy ha molekulával is, azok szürkék, s nem a ruhának mennek, hanem nekiütközve a mosópor falának, felrobbannak. A szennyeződés pedig ott marad, s a családban mindenki szomorú. Ezzel szemben a nem hagyományos molekula fehérre varázsolja a fogat, a ruhát s mindent aminek tudatosan nekiütközik. Mondhatni a molekula a modern háziasszony boldogságának a kovácsa.



Egy nő vásárol a szupermarketben. 
Vesz: - 2 liter 2,8%-os tejet, 
- egy doboz tojást, 
- egy doboz narancslét, 
- egy fej káposztát, 
- egy negyed kiló kávét, 
- 20 dkg sonkát. 
Kirakja szépen sorban a dolgokat a pénztárnál a futószalagra. 
Mögötte áll egy részeg a sorban és nézi ahogy pakol. 
Amikor a pénztáros üti be a tételeket a pénztárgépbe, 
a részeg halkan megjegyzi: 
- Te biztosan egyedül élsz. 
A nő meglepődik a megjegyzésen, hiszen valóban egyedülálló. 
Végignézi a dolgokat amit vásárolt, de nem talál bennük semmi 
olyant amiből a részeg következtetni tudna az ő családi állapotára. 
Felülkerekedik a kíváncsiság benne és odafordul a részeghez: 
- Tudja mit? Magának teljesen igaza van, 
de miből jött rá, hogy egyedül élek? 
Erre a részeg: 
- Mer randa vagy!



Nyílt nap a pokolban 
  
A nyílt napon Lucifer személyesen mutatja meg a látogatóknak a hatalmas üstöket, amelyekben sülnek-főnek az elkárhozottak. Ezek az amerikaiak, ezek az oroszok, ezek a németek, a franciák, az olaszok... Mindegyik üst mellet lándzsás ördög vigyáz arra, hogy ki ne másszon valaki. 
  
De a látogatók észreveszik, hogy az egyik üst mellett nem áll őrzőördög. Lucifer látja a csodálkozást, s azonnal megmagyarázza a dolgot: 
  
Ennél az üstnél nincs szükség őrre: ebben magyarok vannak, s megfigyeltük, hogy ha közülük valaki ki akar mászni, azt a többiek mindig visszahúzzák. 




Az iskolában tanultuk, hogy a földünkön 6 milliárd ember él, és ebből 1,5 milliárd ember kínai. Ezek szerint minden negyedik ember kínai.
 
A mi családunkban vagyok ugye én, apu, anyu, és a kisöcsém péter.
Nekem Péter nagyon gyanús....




A kommunizmus hét csodája 
  
1.        Mindenkinek volt munkája. 
2.        Mindenkinek volt munkája, még se dolgozott senki. 
3.        Nem dolgozott senki, mégis 150 százalékot termeltek. 
4.        150 százalékot termeltek, még se volt a boltokban semmi. 
5.        Nem volt a boltokban semmi, mégis volt mindenkinek mindene. 
6.        Mindenkinek volt mindene, mégis mindenki lopott. 
7.        Mindenki lopott, még se hiányzott semmi. 



Két haver, Tony and Steve túl sokat isznak a helyi bárban és Steve össze-vissza hányja a ruháját.
- Jane meg fog ölni ezért – panaszkodik. Tony-nak viszont van egy megoldása mindenre.
- Idefigyelj, csak tégy 20 dollárt az inged zsebébe és mondd Jane-nek, hogy valaki lehányt és adott 20 dollárt a tisztitásra. 
Így is tesz Steve… Ezután még ott maradnak 2-3 órával tovább és még részegebbek lesznek. Végül is elválnak és Steve hazamegy. Jane azonnal rátámad:
- Te részeg disznó, össze-vissza hánytad magad, oh Istenen, hogy milyen undoritó vagy!
 Steve igyekezve hogy ne hadarjon, azt mondja:
- Naa vááárj csak eeegy pillanatiig, ez neeem úgy van aaahogy Te gondoloood.
Én csak kééét italt ittam, de eeegy mááásik vendég nem biiirta az italt és leeehááányt. Úgy szégyelte magááát, hogy betett 20 dolláááárt az ingem zseeebééébe. 
Jane belenyúl a zsebbe és mondja: 
- Ja… de itt 40 dollár van!!! 
- Óoooh ja, .....majdnem eeelfeeelejtettem, adott méééég egy másik 20 dolláááárt mert beeeleeeszart a gaaaatyámba is!



Debil család horgászik. Kifogják az aranyhalat.
- Engedjetek vissza, teljesítem három hívánságotokt!
Gyerek:
- Sünit, sünit, sünit!
Apa:
- Sünit az anyás p....jába!
- Vedd ki! Vedd ki!




Két szőke nő ül a kocsiban a piros lámpánál: 
- Nézd, milyen szép piros! 
- Tényleg györnyörű! 
- Most meg piros és sárga! 
- Fantasztikus! 
- Most meg zöld! 
- De érdekes! 
- Figyeld csak! Most tiszta sárga! 
- Hű, de klassz! 
- Most megint piros! 
- Na, menjünk, ezt már láttuk! 




A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a pardicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!



A grillsütés 
  
Ez az a tevékenység, amelyben leginkább felfedezhetjük az IGAZI férfi konyhai tudományát. 
  
Amikor egy férfi grillsütésre szánja el magát, a következõ eseménysorozat indul el : 
  
1. A férfi elõveszi a kerti grillt és a faszenet. 
2. A nõ letakarítja a grillrácsot. 
3. A nõ lemegy a zöldségeshez. 
4. A nõ lemegy a henteshez. 
5. A nõ lemegy a cukrászdába. 
6. A nõ elõkészíti a salátát és a zöldségeket. 
7. A nõ elõkészíti a húst a sütéshez. 
8. A nõ egy tálcára készíti a fûszernövényeket a szükséges eszközökkel. 
9. A nõ kiviszi a lesikált grillt és a tálcát a férfinek, aki elterülve sört iszik. 
10. A férfi elhelyezi a hússzeleteket a grillen. 
11. A nõ bemegy és megterít. 
12. A nõ elkészíti a zöldségeket. 
13. A nõ elkészíti a desszertet. 
14. A nõ kimegy, hogy szóljon a férfinek, hogy a hús épp odaég. 
15. A férfi leveszi az odaégett húst, és átadja a nõnek. 
16. A nõ tálal. 
17. A férfi italt tölt. 
18. A nõ leszedi az asztalt, és kávét fõz. 
19. A nõ felszolgálja a kávét és a desszertet. 
20. Az evés befejeztével a nõ elrendezi az asztalt és leszedi a terítõt. 
21. A nõ elmosogat és rendberakja a konyhát. 
22. A férfi otthagyja a grillt, mert még van rajta némi parázs. 
23. A férfi megkérdezi a nõtõl, hogy örül-e, hogy ma nem neki kellett fõznie. 
24. És bizonytalan arcát látva megállapítja, hogy a nõk soha nem elégedettek...   




41.Minden férfinak szüksége van egy feleségre, mert van olyan csomó dolog, amiért egész egyszerűen nem lehet a kormányt hibáztatni. 
  
42.A horoszkópom azt mondta, hogy a sors ujja rám fog mutatni. 
     Sajnos ez a középső ujja volt. 
  
43.Van aki olyan sötét, hogy amikor elrepül mellette egy varjú, azt hiszi, hogy vaku villant. 
  
44.Ne köpködj a sivatagban! Még szükséged lehet rá. 
  
45.A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá. 
  
46.Ne a nincstelenségtől félj, hanem a vantalanságtól. 
  
47.Kérek egy türelemjátékot, de mint a villám! 
  
48.Üdvözlöm. Itt a tűzoltóság üzenetrögzítője beszél. 
  
49.Nem akarásnak nyögés a vége - de ez a szexre nem vonatkozik. 
  
51.Van egy túlélőkésem.Túlélte az apámat, nagyapámat... 
  
52.Szerintem az anyósom csúnyának mondható, ha alsó ajkát használja úszósapkának. 
  
53.Az íratlan szabályokat az analfabéták írják. 
  
54."Szabadság" -Ez egy szobor New Yorkban. 
  
55.A dohányzás megrövidíti a cigarettádat. 
  
56.Judit haja egy ideje korpásodott. Ezért lelőttük. 
  
58.Savanyú a szőlő -mondta az oroszlán és megette a szüretelőket. 
  
59.Messziről jött ember sokára ér ide. 
  
60.Aki a virágot szereti, az vegetáriánus. 
  
61.Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.De rossz tehén igen. 
  
63.A férfi olyan, mint a hűtőtáska.Csak töltsd meg sörrel és bárhová magaddal viheted. 
  
64.A férfi olyan, mint a számítógép.Nehéz konfigurálni és mindig kicsi a memóriája. 
  
65.Reggelizni mentem, ha nem jönnék fél egyig, akkor ebédelni is. 
  
67.Alapjában véve a feleségem éretlen. Ülök a fürdőkádban, ő bejön és elsüllyeszti a kishajóimat. 
  
68.Miközben ezt a levelet írom, egyik kezemben pisztoly, a másikban kard. 
  
69. Szívesebben lennék fekete, mint meleg, mert azt nem kell megmondani a mamának. 
  
70. Annyira tettre kész vagyok,hogy a nevem valójában ige kellene, hogy legyen.



Egy vidéki főiskolán tanítok, és sajnos egyre gyakrabban meggyőződöm arról, hogy a diploma és az intelligencia (ész) nincsenek köszönőviszonyban sem...
Zh-t írattam az elsősökkel, és már a terembe belépvén kiszúrtam magamnak egy "kislányt", aki tök pinkbe öltözve (már ha az ruha volt rajta!!!), műkörmeivel a tollba kapaszkodva (alig tudta fogni), púderezte az orrát! Hát... nem mindegy, hogyan ír 0 pontos zh-t az ember lánya! Látszott rajta, hogy baromira izgul, csak nem tudtam, hogy a kérdéseket várja ilyen izgalommal, vagy hogy kibírja-e a körme anélkül, hogy lepattogna a lakk, esetleg sietne szolizni. Ja, a mobilja is rózsaszínű volt, és a hajában is volt egy-két rózsás árnyalatú tincs.
Na, miután "kigyönyörködtem" magam, mondom, írják fel a papírra, hogy NÉV, SZAK... és éppen folytatnám a sort, mire a kislány megszólal: Elnézést! Évszak? Na, gondoltam, nagy az Isten állatkertje, kicsi a kerítés, persze a többiek sírva röhögtek, ő meg abszolút nem értette, hogy min.
Mondtam neki, hogy igen, az évszakon kell felírni, a hónapot, napot, a Duna vízállását Paksnál, a Barátok közt tegnap esti epizódjának 5 soros összefoglalóját és a műkörmöse mobilszámát...
Gondoltam, ennyi baromságra csak veszi a lapot... tévedtem, csak az tűnt fel, hogy míg a többiek a kérdésekre várnak, ő már buzgón ír, és láss csodát?! minden adatot megkaptam, kivéve a vízállásjelentést, mert arra azt írta: "Tudom ám, hogy ez beugratós kérdés, mert Paks a Tisza mellett van."
Feladtam. És már nem röhögök, amikor ezt a történetet mesélem. Diplomája lesz.




Józan életű kőműves brigád munkát keres! Mottónk: Ha megáll, fal, ha leborul, járda. Valamire csak jó lesz!





Kedves Péter!
Örömmel értesítelek, hogy szerelmünk gyümölcse, a kis Péter, megszületett. Sajnos anyatejem nem lévén szoptató-dajkát kellett alkalmaznom. Ő kubai származású, így a tejétől gyermekünk bőre szinte teljesen fekete lett. Erről ugyebár én abszolúte nem tehetek...
A te szerető Anitád

Drága édesanyám!
Az imént vettem kézhez Anita levelét, melyben értesít, hogy kisfiúnk született. Mivel nincs elég anyateje dajka segítségére szorul, aki színesbőrű, és a tejétől kisunokád bőre is csaknem fekete lett, amiről persze az én drágám egyáltalán nem tehet. Remélem te is együtt örülsz velünk.
Ölel fiad, Péter

Édes fiam!
A te születésedkor én pontosan ugyanúgy jártam, mint most a te Anitád. Elapadt a tejem, ezért téged tehéntejjel kellett tápláljalak. Valószínűleg ettől lettél te ekkora marha... Amiről persze én egyáltalán nem tehetek.
Csókol Anyád





