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Anyuka takarítja karácsony előtt a WC-t és kislánya nézi.
- Mami, mit csinálsz?
- Kicsim, takarítom a WC-t, hogy szép tiszta legyen.
- Minek?
- Jaj, bogaram, tudod karácsony van. Jön a Jézuska...
- És nálunk fog szarni?


Istenem, kérlek:
adj nekem bölcsességet, hogy megérthessem a páromat,
adj szeretetet, hogy megbocsáthassak neki,
és adj türelmet, hogy elviseljem a hibáit!

Mert ha erőt kérnék, akkor biztos agyonütném...



10 hasznos mondat állásinterjún:

1. Az első gyerekem ötven éves korom után után szeretném vállalni, szingli vagyok és utoljára hatéves koromban voltam beteg.

2. A nap végén haza is mehetek, ha végeztem? Erre nem is számítottam.

3. Én sokallom a fizetést ezért az állásért. Inkább osszák szét a HR-osztály munkatársai között.

4. Nem iszom, de csapatépítő tréningen józanul is lehet velem bármit csinálni.

5. Anyanyelvi szinten beszélek angolul, kivéve, ha magasabb beosztású kollégával együtt tárgyalok. 

6. Az előző cégtől végkimerülés miatt küldtek el, de azóta aludtam négy hónapot.

7. Nem kérek céges autót, sőt a saját kocsimat is felmatricázom, ha kérik.

8. Minden számítógépes programhoz értek, és ami esetleg nincs, azt hozok.

9. Hobbim a kávéautomata- és fénymásoló-szerelés, valamint a vállalatirányítási rendszerek karbantartása és fejlesztése.

10. A PHd hallgatók Miss Topless díját csak azért nem írtam be az CV-be, mert amúgy is fent vannak a képek az interneten.



Manapság a társkeresés az újságok, és irodák szolgáltatásai mellett átterjedt az internetre is. Ami nem lenne baj, ha a személyes találkozásnál nem érné az egyik, vagy éppen mindkét felet sokkoló élmény, döbbenet, csalódás, és még sorolhatnánk. Ugyanis a társkereső hírdetések nagy részében erős szépítések szerepelnek - tisztelet a kivételnek - leginkább a külsőről. Mi most a hirdetésekben gyakran szereplő szavak humoros értelmezését adjuk közre. Jó szórakozást! 

Férfi társkereső hirdetések értelmezése:

40-es - 25 évesekre vadászó 52 éves
Atletikus - Mindig megnézi a Forma1-et
Átlagos - Feltűnően szőrös az orra, a füle és a háta
Művelt - Folyton kioktat mindenkit
Szórakoztató - Jól elvan egy távirányítóval és egy láda sörrel
Ragaszkodó - Betegesen féltékeny
Érett - Idősebb, mint az apád
Fitt - Minden héten bowlingozik a haverokkal
Költői - Felírta az ex-barátnője nevét legalább egy férfimosdó
falára. Majd a tiédet is felírja...
Érzékeny - Elbőgi magát, ha rászólsz
Nagyon érzékeny - Homoszexuális
Megérintette Isten - Randevúzott már temetőben
Figyelmes - Bocsánatot kér fingás után


Női társkereső hirdetések értelmezése:

40-es - 49 éves
Kedveli a kalandokat - Már az összes haveroddal lefeküdt
Atletikus - Nincsenek mellei
Átlagos - Olyan az arca, mint egy tacskóé
Feminista - Kövér ripacs
Szabad szellemű - Narkós
Megértő - Majdnem autista
Hagyománytisztelő - Lámpa lekapcs, kizárólag hagyományos pozíció, Társaságkedvelő - Hangos és zavaró
Szenvedélyes - Érzelgős alkoholista
Elhivatott - Profi kurva
Romantikus - Gyertyafénynél jobban néz ki
Szívében fiatal - Öreg, mint az országút


"Ágyba dugtam a három és ötéves lányaimat. Átöltöztem egy régi melegítőalsóba és kinyúlt pólóba, majd bementem a fürdőszobába hajat mosni. Még ott is hallottam, hogy veszekednek. Egy ideig hallgattam, majd törölközőt csavartam a fejemre, berontottam a szobájukba és leordítottam őket. Útban visszafelé még hallottam, ahogy a hároméves megkérdezi nővérét:
- Te Réka, ez meg ki volt?


GONOSZKÓP

Kos (03. 21. – 04. 20.) 

Főnöknek nem vagy jó, mert fejjel mész a falnak. De beosztottnak sem vagy az igazi, mert fejjel rohansz a főnöknek. Kollégának sem vagy jó, mert olyan lusta vagy, mint a lajhár. Ügyfélnek azért nem felelsz meg, mert tiszteletlen vagy. Ügyintézőként pedig isten mentesen meg tőled, hiszen minden ügy az agyadra megy. Kritikusnak sem vagy jó, mert nem tűröd a vitát. A férj szerepére azért nem vagy alkalmas, mert könnyen feladod. Feleségnek pedig azért nem, mert nem vagy elég megértő. Járművezetőnek sem vagy jó, mert olyan erőszakos vagy, mint a piaci légy. Gyalogosnak meg azért nem, mert hebehurgyán közlekedsz. Tapintatlanságod miatt az orvosi pálya sem ideális neked. Fiatalnak azért nem vagy jó, mert minden ellen lázadozol. Öregnek meg azért nem, mert makacs vagy. Eladónak azért nem, mert mindent a vevőre akarsz tukmálni. Vásárlónak meg azért nem, mert gyorsan elveszíted a türelmed, és képtelen vagy sorban állni.
Tudod minek vagy jó? Egyedül Kosnak!

Bika (04. 21. – 05. 20.) 

Kétségtelen tény, hogy nem hasonlítasz a madarakhoz. Nem cikázol a szélben, nem csapongsz ide-oda. Állsz két lábbal a földön, mint egy ingatlan. Érdeklődési köröd sem túlságosan széles, keveset olvasol, viszont a Házi Áldást kívülről fújod. Életedben első a kényelem, agytekervényeid is csigalassúsággal forognak, és mire eszedbe jut valami, sokszor besötétedik. Az este pedig a családodé, és a korai alvás is fél egészség, így aztán nem is élsz altatókon. Humorod sajátságos, de úgy is mondhatnánk, hogy kevés, így aztán könnyen azt gondolod, hogy az emberek rajtad mulatnak. Ha pedig felheccelnek, akkor vérbe borul a szemed, agyad vörös köd borítja el, és jaj annak, aki a közeledbe kerül, mert vér fog folyni! Nekimész a szerencsétlennek, mert nem érted a viccet, és nem hagyod abba, csak akkor, amikor a többiek téged döfnek le.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) 

Olyan vagy, mintha tudathasadásod lenne. Kijelented magadban, hogy szereted Józsit, aztán nyomban felteszed a kérdést magadban: de vajon igazán szeretem őt? Ő lenne nekem az igazi? Vagy tovább keresgéljek? Így aztán egyik kapcsolatból a másikba esel, és megbízhatatlanná válsz. Állandóan tele vagy tervekkel, könnyen ígérsz, sőt, embertársaid segítségére is sietsz, de csak elméletben. Ha tettekre kerül a sor, akkor felhúzod a nyúlcipőt, és gyorsan lelépsz. Különösen igaz ez, ha pénzről van szó, így aztán te vagy a környezetedben a leghíresebb fogtechnikus. Ismerőseidnek pedig az agyára mész az örökös tervezgetéseddel, vagy amikor a véleményüket kérdezgeted, amire oda sem figyelsz, el sem jut az agyadig, nem hogy megfogadnád, amit mondanak.

Rák (06. 22. – 07. 22.) 

- Tegnap olyan rosszkedvű voltam – mondod ma jókedvűen. 
- De most sokkal vidámabb és optimistább vagyok – és amint kimondod, hirtelen el is szomorodsz.
- Persze, hiszen semmi okom rá, hogy vidám legyek! – állapítod meg magadban, és ez pokoli jókedvre ingerel téged.
Olyan vagy, mint az időjárás. Teljesen kiszámíthatatlan, amitől a környezetedben azt mondják rád, bolond lyukból bolond szél fúj. Egyébként te vagy az éjszaka embere, éjfélkor képes vagy egy fantasztikus kávét főzni, okosan világítanak szemeid, és az éjszaka leple alatt szerencsésnek tűnő terveket szövögetsz. Aztán ahogy jön a reggel, úgy hullik darabokra az álom. Ájultan ébredsz fel, elkésel a melóból, és lemaradsz mindenről. Napközben nyitott szemmel alszol a munkád fölött, amire főnök megjegyzi: Mi az, maga holdkóros?
Majd ahogy feljön a Hold égen, úgy lesz körülötted minden csupa napsütés! Alig akad ember, aki megértene téged!

Oroszlán (07. 28. – 08. 22.) 

Tudod milyen vagy? Mint egy zsebdiktátor. Egy mini Napóleon. Leggyakrabban elhangzó mondataid:
- Jó, jó, tudom, hogy ordítok! De merje valaki azt mondani, hogy nincs igazam?
- Nem harapom le az orrod, gyere csak közelebb! És az ég szerelmére, ne ilyen alázatosan, hétrét görnyedve! A fejembe száll a vér, ha csak rád nézek!
- Takarodjál ki innen, érted?! És gyere be még egyszer, de kopogtatás nélkül, és próbálj meg artikulálni, hangosan, felemelt fejjel beszélni, mert széttéplek!
- Ne hátráljál nekem kifelé, mert mindent elviselek, csak az alázatoskodást nem!
- Te mondtad az értekezlet után, hogy akinek az Isten hivatalt ad, annak észt is ad hozzá? Mert, ha igen, akkor ez nagyon helyes megállapítás volt! Legközelebb említsd meg bátran, nagyobb nyilvánosság előtt. Mert nagyon nagyra becsülöm az őszinteséget!

Szűz (08. 23. – 09. 22.) 

Honnan ismered fel a Szűz jegyűeket? Például a lakásukról, ami ragyog a tisztaságtól, náluk még az előszobaszőnyeg rojtjai is mértani alakzatokat vesznek fel. A Szűz férfit otthoni környezetben úgy ismerheted fel, hogy a leggyakrabban a konyhaasztal mellett, mackóban üldögél, és kedvenc hobbijának, a bélyeggyűjtésnek hódol. Elragadja őt a szenvedély, ha a virág- vagy történelmi sorozatát rendezgetheti az albumában. A Szűz asszony nett, és nem szégyelli agyonmosott, nejlon otthonkáját, amiben képes egész nap a konyhában tenni-venni. A Szűz gyermekek igen tisztelettudóak, szófogadóak, és rendkívül pechesek, állandóan történik velük valami malőr. Szögbe lépnek, elszakítják a ruhájukat, összekenik magukat, és ehhez bűnbánó ábrázatot vágnak, amitől előbb-utóbb a szüleik agyára mennek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.) 

Jelmondatod: mindenkinek igaza van! Így aztán rendszerint kétkulacsosnak, és egy idő után elviselhetetlenül idegesítőnek tartanak. A bizonytalanságod, vagy a másoknak való megfelelési kényszered miatt nem diplomatikusnak, hanem hazudozónak tartanak. Egyébként többféle Mérleg van:
Patika Mérleg: Olyan érzékeny vagy, mint a mimóza. Melletted nem lehet sem tévézni, sem zenét hallgatni, és talán még hahotázni sem a telefonba, mert rögtön előhozakodsz a „Szétmegy a fejem!” mondattal, amivel nyomban elveszed a másik életkedvét.
Mázsa Mérleg: Az előző ellentéte vagy, akár a hátadon is vághatják a fát, vagy a fejed tetején is táncolhatnak, mert észre sem veszed. Ha rád szakad a ház, akkor csodálkozva megkérdezted: Történt valami? Emiatt aztán olyan érzéketlennek tartanak a környezetedben, mint egy fatuskót. 
Tányér Mérleg: Semmit sem adsz önszántadból. Mindenért azonnal viszonzást vársz. Vagyis még mielőtt adnál, gyorsan tudni akarod, hogy a másik serpenyőbe mi lesz az ellensúly. Ezért kedvenc mondatod: „A tiéd leszek, de mit kapok cserébe érte?”
Kalmár Mérleg: Nem foglalkozol azzal, ha valami nem úgy sikerül, ahogy ígérted. Vagy ahogy ezt várják tőled. Hiszen, mi történhet? Attól, hogy még nem egészen stimmel valami, nem fog összedőlni a világ! Nem így van?

Skorpió (10. 23. – 11. 21.) 

Közöny és szenvedély, ördög és angyal, apály és dagály. Mindezek rád vonatkoznak. Képes vagy a tűző napon kiülni egy sziklára, és ájultan élvezni a forróságot. Szakadó esőben tönkreázni a gyönyörűségtől. Sokan azt hiszik rólad, hogy támadó vagy, pedig te nem ismered a támadást, csak az önvédelmet. Egyetlen fogást alkalmazol, ami halálos: összegömbölyödsz és a fejed felett előreszúrsz. Ha jól belegondolunk, akkor rokonságban állsz az elefánttal. Mert alapvetően szelíd vagy és békés. Ám, ha egyszer betelik a pohár, akkor eltaposod az embert. Aki ennél a hasonlatnál felteszi a következő kérdést, az feltehetőleg nem ismer téged: "Na, jó, de az elefánt tekintélyes állat. Ellenben egy ilyen parányi, csúf kis féreg, mint amilyen a Skorpió, hogyan jön egyáltalán ahhoz, hogy védekezni merészkedjen?" És ezután már jobb lenne, ha nem is akarna megismerni téged…

Nyilas (11. 22. – 12. 21.) 

Te vagy a társaság öröme, rád mindig lehet számítani. Ott vagy az összes kiránduláson, a legénybúcsún, és ha jól be kell rúgni, akkor is. Te vagy az, aki nemcsak január elsején fogadkozik, hanem akkor is, ha másnapon ébred, és nagy hangon adja elő, hogy új életet kezd. Amit persze nem tart be! Életművésznek tartanak, mert az embereknek fogalmuk sincs arról, az állandó pénzzavar ellenére honnan telhet mégis mindig mindenre. Szimpatikus egyéniség vagy, de mindenhonnan elkésel. Ha a főnököd értekezletet tart, neked egy órával előbb szólnak, és még akkor is képtelen vagy az időt tartani. Szilaj vagy és mértéktelen, nyugtalan és zabolátlan. Állandóan önmagaddal állsz harcban, talán azért, mert az állatövben kentaurként ábrázolnak. A felsőtested ember, az alsó ló. Vagyis röviden torzó vagy. Igaz, a csupa szíved miatt mindenki olyannak imád, amilyen vagy.

Bak (12. 22. – 01. 19.) 

Ha nem tudod, hogy milyen a Bak, akkor képzelj el egy kis gyalogösvényt a hegy oldalában, amelyet egy hatalmas sziklatömb torlaszol el. Jön egy kiránduló csapat, akik között van egy Bak jegyében született. Mindenki megkerüli a követ, csak a Bak áll meg búsan előtte. A többiek már vígan messze járnak, de a Bak még mindig lehorgasztott fejjel a kő előtt áll. Aztán másnap újra kimegy a kőhöz, és harmadnap pedig már visz egy vasrudat is magával. Megpróbálja egyedül kiemelni vele a sziklát, persze eredménytelenül. Az idő lassan őszbe fordul, majd jön a tél, de a Bak még mindig próbálkozik a sziklával. Tavasszal már kötéllel, csörlővel felszerelkezve érkezik a kőhöz, közben a barátai elfelejtik őt, a családja is darabokra hullik, és a Bak egyedül marad. Végül a kő elégeli meg a Bak makacsságát, és fogja magát, arrébb megy.

Vízöntő (01. 20. – 02. 18.) 

Te vagy a nagy beugrató! Képes vagy fordítva felvenni az ingedet, és meggyőzni arról a többieket, hogy ez a legújabb divat. Komolyan kifejted, hogy valódi angol szövettel vonatod be a kocsidat, és kétsoros gombolás lesz az ajtaján. Állandóan szerepet játszol, és magad vagy a két lábon járó rejtély. Nem várod meg, hogy az emberek kinevessenek, hanem te nevettetsz. Rendkívül feledékeny vagy, már egészen fiatal korodban érdemes lenne ginszeng-gyökeret szopogatnod, hogy ne felejtsd el az ötleteidet. Naiv vagy, aki még felnőtt korábban is képes léggömböket eregetni. Mellesleg, ha a barátaid nem vigyáznának rád, éhen is halnál. Ritka típus vagy – szerencsére, mert nagy bajban lenne az emberiség, ha sokan lennétek. Igaz, akkor lenne még nagyobban, ha nem is léteznétek!

Halak (02. 19. – 03. 19.) 

Ingatag, érzékeny, állandóan másra vágyakozó és örökké elégedetlen vagy. Kicsit olyan Savanyú Jóska. Hiszen a játszótársakat elkerülöd, inkább magányosan üldögélsz a vízparton. Képzeletben elhatározod, hogy tengerész leszel. Persze, ha a parton találkozol halászokkal, akkor inkább halásznak állsz. De nem vagy tőle boldog. Azt tervezgeted, hogy jobb lenne, ha te szállíthatnád ki a halat a nagy szálloda éttermének. Rád bízzák a munkát, és te rájössz, hogy milyen jó lenne mégis liftesnek lenni a puccos hotelben. És nem mész vissza a halászhálók közé, hanem egyenruhában nyomogatod a lift gombjait. De már azon jár az eszed, milyen jó lenne, ha kiküldenének a reptérre, a vendégek poggyászáért. Nem telik bele sok idő, és az álmod valóra válik. Aztán persze nem mész vissza a szállodába, hanem pilótának állsz. És persze ettől sem vagy boldog, hanem széttárod a karjaid, és nagyot sóhajtva azt mondod: "Nem valósult meg az álmom, nem lehettem tengerész! De mit is tehetnék? Bele kell törődnöm a sors akaratába."
Péntek este a székely fia öltözködik. Kérdi az apja:
- Hova mész, fiam?
- Iszunk egyet a haverokkal.
- Baj lesz, meglátod. Hülye vagy, amikor iszol...
Másnap reggel ébred a fiú, fáj az álla kegyetlenül. Kérdi az apját, mi történt éjjel.
- Hát, fiam, mondtam, hogy baj lesz. Hazajöttél tök részegen, nem szóltam egy szót se. Akkor sem, amikor leköcsögöztél. Amikor anyádat lekurváztad, akkor is csendben maradtam. Amikor a nővéredet lerugdostad az ágyról, még azt is tűrtem. Akkor sem szóltam, amikor letoltad a gatyádat, és odaszartál a nappaliba. Na, de amikor teleszúrkáltad fogpiszkálóval, és kijelentetted, hogy "mától a sünike velünk lakik"...


Tudjátok-e, hogy mitől zakatol a vonat?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, meg kell
vizsgálnunk a vonatot.
Miből is áll a vonat? Van egy mozdony, és van sok (vagy csak egy)
kocsi. Na mármost a mozdony ugyanúgy zakatol, mint a vagonok, így
elég csak a vagonokat vizsgálnunk, a mozdonyt el is hanyagolhatjuk.
Ha megnézzük a kocsikat, akkor ugye mindegyik egyforma zakatolás
szempontjából, így elég egy kocsit megnézni, a többit elhanyagolhatjuk.
De miből áll egy vagon? Van egy felső (utas, vagy rakodó) rész, és
van az alsó rész, azaz az alváz.
A felső rész ugye nem zakatol, tehát ezt el is feledhetjük, elegendő az
alsó részt vizsgálni. Az alsó rész felépítését tekintve áll egy alvázból,
és a kerekekből. Innen az alváz ugye megint nem zakatol, tehát azzal
sem kell foglalkoznunk, elég megnézni a kerekeket. Kerékből is van
azonban egy vagon alatt 4 pár, amelyek mindegyike egyformán visel-
kedik zakatolás szempontjából, tehát elegendő egy párt is megnéznünk,
a többivel nem foglalkozunk. Egy pár kerék felépítését nézzük meg!
Áll magából a két kerékből, és van a tengely. A tengely viszont nem
zakatol, tehát elhanyagolható. Marad két darab kerék, ami viszont megint
teljesen egyforma, így az egyiket elhagyhatjuk.

A továbbiakhoz kell egy kis matematika, hiszen nézzük meg a kereket!
Az kör alakú! A kör területét úgy számítjuk ki, hogy r^2*Pí.
A képletből a Pí=3,14, ami nem zakatol, tehát nem foglalkozunk vele to-
vább. Az r az a sugár, ami mivel állandó, így megint csak nem zakatol.

Mi maradt meg? Hát a NÉGYZET! És ahogy ez a négyzet billen egyik
oldaláról a másikra, na ATTÓL zakatol a vonat kereke!


Két barát véletlenül a melegbárba megy be. Szép sorban környékezik meg
őket, mígnem az egyik nem bírja tovább és odahívja a pincért.
- Mi nem olyanok vagyunk, csak inni szeretnénk! Itt egy ezres, és állítsa 
le őket! - mondja az egyik. A pincér elmegy, majd kisvártatva sorra
érkeznek a különböző italok az asztalhoz, s mindenki vidáman integet
feléjük, a zaklatás azonban abba marad. A férfi megkérdi a pincért:
- Miért kapunk ennyi italt, egyáltalán mi történt, hogy nem kerülgetnek. 
- Azt mondtam nekik, hogy maguk nászúton vannak.


Óvodások beszélgetnek a délutáni alvás elején.
 
Kisfiú: Én már fel vagyok világosítva, tudom mi a különbség a kisfiúk és a kislányok között.
Kislány: Micsoda?
Kisfiú: Felemelem a takarót és megmutatom, jó?
Kislány: Jó!
Kisfiú: (Felemeli a takarót) Látod, a kisfiúk pizsamája kék, a kislányoké rózsaszín.



EladóA bolt tulajdonosa új elárusítónőt alkalmaz és a lelkére köti, hogy minden kuncsaftnak aki betér a boltba másnap is vissza kell jönnie, különben úszott az állás. A nő nagyon lelkére is veszi a "tanácsot".
Egyik nap nyílik az ajtó és egy fiatalember lép be.
- Jó napot kívánok!
- Jó napot kívánok, mit tetszik parancsolni?
- Kesztyűt szeretnék vásárolni.
- Semmi probléma, van egyujjas meg ötujjas modellünk.
- Ötujjasat kérnék!
- Tökéletes! Ötujjasból is van bőr, műbőr és kötött.
- Bőr érdekelne.
- Bőr lehet első, másod vagy harmad osztályú!
- Legyen első osztályú, egyszer él az ember.
- És mégis milyen bőrt tetszik óhajtani? Malac, kecske esetleg medve?
- Legyen kecske.
- Szürke, fekete, barna?
- Szürke!
- Hát igen, szürkéből is több árnyalattal rendelkezünk, várjon megmutatom.
- Be kell ismernem, hogy igazán nem tudok dönteni. Szerettem volna venni egy kesztyűt, ami megy az új kabátomhoz, de hogy melyik árnyalat lenne jó ezek közül, nem tudom!
- Semmi gond, uram! Be tetszik hozni holnap a kabátot és majd én segítek kiválasztani a megfelelő kesztyűt.
A férfi bele is megy a dologba és éppen távozni készül, amikor egy ideges személy ront be az üzletbe. Egyenesen az elárusító nőhöz rohan és elkezd kiabálni:
- Ez a padlócsempém a fürdőszobából, ez a vécémnek egy darabja, a seggem megmutattam tegnap, ideadná már végre azt a rohadt vécépapírt?!?


Tisztelt Technikai Segítség!

Tavaly frissítettem a Barát 5.0-ról a Férj 1.0-ra, és azt tapasztaltam,hogy a rendszer teljesítménye csökken, különösen a Virág és Ékszer alkalmazásokban, melyek pedig kifogástalanul működtek a Barát 5.0 alatt. Ezen felül a Férj 1.0 több kedvenc programomat is eltávolította, mint például a Romantika 9.3-at és az Odafigyelés 6.4-et,ám telepített olyan alkalmazásokat, mint a Bajnokok Ligája 4.1 és az Újpest 3.0. Most már az Elbeszélgetés 8.0 sem működik, és ha Takarítás 2.8-at akarom indítani, visszautasít a rendszer. Megpróbáltam a Nyaggatás 5.3-mal kijavítani a hibákat, de sikertelenül.

Mit tegyek?
Elkeseredett


Re. Elkeseredett
Kedves Elkeseredett!

Először is, ne felejtse, hogy a Barát 5.0 szórakoztatócsomag, míg a Férj 1.0 operációs rendszer, saját utasításkészlettel. Gépelje be következő parancssort: C: Azt hittem, szeretsz [Enter] Ezután töltse le a Könnyek 6.7-et, amellyel telepítheti a Bűntudat 3.0-át! Ha minden rendben megy, akkor a Férj 1.0 ezután magától indítja az Ékszer 2.4 és Virágok 3.6 alkalmazásokat. Kérem figyeljen oda, hogy ne terhelje túl a Férj 1.0-át több ilyen alkalmazás gyakori, vagy egyidejű' futtatásával, mert ez esetben előfordulhat, hogy a Férj 1.0 telepíti az Ingerült Csönd 2.3-at, vagy a Kocsmázás 7.0-át, mert ezek által a rendszer fokozottan ki lesz téve a Sör 6.1 támadásainak. A Sör 6.1 kártékony program, mely Hangos Horkolás. Wav fájlokat hoz létre a merevlemezen. Egyes tapasztalatok szerint a Férj 1.0 a Pletykadélután 2.1 és a Barátnőim Átjönnek Vacsorára 3.2 futtatása esetén lemerevedhet, ezeket csak akkor indítsa, ha előtte telepítette, az Elmehetsz A Meccsre 1.5-öt! Bármilyen hibát is tapasztal a Férj 1.0 működésében, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE telepítse az Anyós 1.0-át, és ne telepítsen új Barát programot se! Ezek nem támogatott alkalmazások; a Férj 1.0 rendszer összeomlásához és a kapcsolat megszakadásához vezethetnek. A Férj 1.0 remek program, de csak korlátozott memóriakezelési lehetőségei vannak és nem kompatibilis néhány újabb alkalmazással (ilyen például a Vegetáriánus Étel 4.3) Érdemes lehet fontolóra venni néhány kiegészítő szoftver beszerzését. Személy szerint a Meleg Vacsora 3.1-et és a Rafinált Alsónemű 7.7-et ajánlom.

A legjobbakat: Technikai Segítség


- Miért teremtette isten utoljára a nőt?
- ?
- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.



8 alapszabály egy képviselőnek 
1. Sose higgyél magadnak, mert lelkiismeretfurdalásod lesz. 
2. Csak olyat ígérj meg, amit utólag cáfolni tudsz. 
3. Ha bonyolult kérdéssel találkozol, állj hozzá korruptan. 
4. A gyerek- és nyugdíjas simogatás ingyen van, de csak tanúk jelenlétében csináld! 
5. Mindegy, melyik párt tagja vagy, ha át is ülsz egy másikba, ugyanaz marad a munkahelyed. 
6. Ha tévéközvetítés van, vegyél feltűnő nyakkendőt, hogy felismerjenek a választókörzetedben. Ha nem mutat a kamera, kiabálj be valami csúnya szót, hogy rádmenjen. 
7. Csak olyan témához szólj hozzá, ami nem igényel szakértelmet, viszont lehet benne személyeskedni.
8. Nem elég tisztességesnek látszani, négy év alatt valahogy a családról is gondoskodni kell. 



Hetfo:

Allah az o szent emberen Alin keresztül szolt hozzam, hogy csapast kell
merni a hitetlenekre. Celpont a Keleti-palyaudvar! A Dohany utcaban
kocsiba pakoltuk a 150 kgrobbanoanyagot, de mikor felmentünk az
oraert
eltűnt a kocsi! Kihívtuk a rendőrseget, de a keves emberre valo
hivatkozassal kozoltek hogy faradjunk be. Kijonni nem tudnak. Allah
keze
hosszú! Remelem o legalabb utoleri a rohadt tolvajokat.

Kedd:

Ujitottunk! Ma reggel egy aktataskat toltottünk fel C4-el! Kocsival nem
mehetünk, mert nincs. Tehat marad a tomegkozlekedes! Irany Ferihegy!
Allah bolcs! Bar en most nem ertem! Valahol a Blaha es a Deak kozott
eltünt a taska a metron! Lattam ket gyanús Arab forma fickot! Az
egyiknek a nevet is megjegyeztem valami Aladar! Biztos a CIA figyel mar
minket! Irany kerülőúton haza! Valami isteni otlet kell mert ebből így
nem lesz Dzsihad!

Szerda:

Van új auto! De nem kockaztatunk! Bedrotoztam magam 20
kgdinamittal.
Kicsit kenyelmetlen, de nembaj! Visszaúton mar nem fog zavarni! Irany
a
belvaros! PUFF! Megis csak kezdek ketelkedni Allah hatalmaban!
Visszaúton is zavart ez a szar! Nem eleg hogy a csúcsforgalomban
lekestük a bejelentett robbantasi időt, de a rohadt kozúti epítkezesek
miatt a terelőutakon eltevedtünk! Ez meg nem is lett volna gond, ha a
hezagos macskakovek nem vagjak tonkre a kocsit. Valami ismeretlen
romos
gyartelep mellett csak nem robbanthatom fel magam smafura! Irany
gyalog
haza! Baszott nehez es kenyelmetlen ez a sok drot! Mergemben
kidobtam a
kukaba az egeszet! Allah bocsassa meg! Bar kezdek inkabb a zsidokhoz
vonzodni! Lehet őket jobban szeretik az egiek?

Csütortok:

Itt a nagy nap! A bomba rajtam, kezemben az preparalt taska! Irany a
parlament! MA megmutatjuk a hitetlen kutyaknak! Reggel 6 elott
indultunk! Minden siman ment! Talalkoztunk par udvarias rendőrrel, akik
segítettek eligazodni. 7 orara mar a parlament előtt alltunk! Figyeltük
a bejaratot. Megvarjuk míg bejon a tomeg, berontunk es felrobbantjuk
az
egesz kibaszott kocerajt!! 10 ora! Meg csak 2 ember jott! Mi van itt?
Csak nem megsejtettek valamit? 12 ora! Jon ki egy ember! erdeklődünk
mizujs? Aszongya semmi külonos csak a szokasos! MA se jott senki
dolgozni ide! oo Allah mond mi legyen? Robbantsuk fel az epületet meg
a
büfest aki meg benmaradt? Tanacstalanok vagyunk! Mindegy 14 oraig
varunk
utanna meglatjuk! 18 ora! Újra itthon! Unalmas nap volt! No mindegy!
Este telefonalunk Bin Ladennak, majd ő eligazít.
Penteken Iszlam ünnepnap, valszeg pihenhetünk.
Szombaton folosleges robbantani. Akkor a zsidok úgyis otthon vannak.
Vasarnap meg mar vege a hetnek. Ki kell varni a Hetfőt!
oo Allah tekints le fiaidra! Mutass utat! Vagy a legbiztonsagosabb
orszag ez a foldon vagy a Szűzmaria fekszik nalad jol! SEGÍTS!



Az öreg paraszt bácsi meglát a kirakatban egy szemüveget. Bemegy az üzletbe, és megkérdezi az eladótól: 
– Az ott mi a kirakatban? 
– Hát pápaszem. Tessék nyugodtan felpróbálni. 
A tata felpróbálja, és mindent királyul lát benne. Aztán megszólal: 
– Húha! Ez nem semmi! Úgy látok, mint legénykoromban. Pápafarok nincsen?



A barátság fogalmának differenciája a nemek között 
Egy napon a feleség nem jött haza, a férj megkérdezte hol aludt, a felesége azt válaszolta, hogy az egyik barátnőjénél. A férj felhívta a 10 legjobb barátnőt, de egyik sem igazolta ezt. 
Férfiak között barátság: 
Egy napon a férj nem jött haza este, a felesége megkérdezte hol aludt, a férj azt válaszolta, hogy az egyik barátjánál. 
A felesége felhívta a 10 legjobb barátját, 8-an igazolták, hogy ott aludt, 2-en hogy még ott van.



Miért jó férfinak lenni?
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	Értek a focihoz. 
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Ötnapos nyaraláshoz elég egy kézitáska. 
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	A telefonbeszélgetéseim fél percig tartanak. 
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Nem kell sorban állnom a mosdóhoz. 
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	Egyedül ki tudok nyitni minden üveget. 
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Minden orgazmusom v1

	alódi. 
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	Ha bírálják a munkámat, nem hiszem, hogy titokban az egész világ engem gyűlöl. 
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A legkisebb figyelmességért is külön köszönetet kapok. 
1

file_11.wmf
 


	Időt és pénzt takarítok meg azzal, hogy háromhetente, nagy tételben mosogatok. 
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Nem kell a jó híremet féltenem a1

	 nemi élettől. 
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	Az esküvőket mások szervezik. 
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Ha elfelejtenek meghívni valahova, az azt jelenti, hogy elfelejtettek meghívni, nem pedig azt, hogy utálnak és többé látni sem akarnak. 
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	Nyaktól lefele nem kell borotválkoznom. 
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Egyik kollegám sem tud könnyekr1

	e fakasztani. 
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	Nem kell minden éjszaka egy szőrös fenékhez simulnom. 
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Ha 34 évesen egyedül élek, senki sem csodálkozik. 
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	Le tudom írni a hóra a nevem sárgával. 
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Virággal mindent rendbe lehet hozni. 
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	Nem kell mások érzései miatt aggódnom. 
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Ébren töltött idő1

	m 90%-ában a szexre gondolhatok. 
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	Hátramenetben parkolni gyerekjáték. 
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Az előjáték nem kötelező. 
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	Nem érzem úgy, hogy ki kell takarítanom, ha jön a villanyszámlás. 
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Az autószerelők igazat mondanak. 
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	Fütyölök rá, ha nem veszik észre az új frizurámat. 
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Ha ór1

	ákon át csöndben nézem a tévét a haverommal, nem gondolok közben arra, hogy biztosan haragszik rám. 
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	Nem kezdek szorongani, ha meglátom, mekkora egy kisbaba feje. 
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Vizeldém az egész világ. 
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	Az ágyékomnak a közelébe sem kerül forró gyanta. 
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Az ősz haj és a 1

	ráncok karakteresebbé teszik az arcomat. 
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	A távirányító az enyém és csak az enyém. 
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Nem kell remegő izmokkal tartanom magam a nyilvános vécé ülőkéje fölött. 
1
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	A beszélgetőpartnereim nem nézik a mellemet. 
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Ha óvszert vásárolok, a boltos nem próbál elképzelni1

	 meztelenül. 
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	Ha nem hívom fel a haveromat a megbeszélt időben, nem szól a többi barátomnak, és nem próbálják közösen kideríteni, hogy mi bajom lehet. 
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A diéta azt jelenti, hogy közepes adag krumplit eszem a hamburgerhez. 
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	A pornófilmeket nekem készítetik. 
1
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	Nem kell észben tartanom a születésnapokat és évfordulókat. 

1


Államigazgatási véleményezések értelmező szótára

Gondot kell fordítani arra, hogy kiszűrjük az esetleges parciális érdekek megnyilvánulásait.
A saját pecsenyéjüket sütögetik.

Fontolóra kell venni az esetleg felvetődő törvényességi aggályokat.
Alkotmányellenes.

Mindezt természetesen megfelelő eljárási és jogi garanciákkal kell körülvenni.
Ezektől a haramiáktól minden kitelik.

Át kell tekinteni a szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat.
Mindjárt éhen döglünk!

Az erőforrások elosztása csak egységes szempontrendszerre épülhet.
Pofára akarnak osztogatni? Ha mi éhen döglünk, dögöljön éhen más is!

Értelmezési nehézségeket okoz.
Baromság.

Árnyaltabb álláspontot volna célszerű kialakítani, jobban figyelembe véve a kérdéskör komplexitását.
Nagyon nagy baromság.

A jelenlegi munkamegosztásnak nem annyira szakmai, mint inkább tradicionális és intézményi okai vannak.
A józan ész ellenére görcsösen kapaszkodnak az íróasztalukba.

A javaslattevőnek kulcsszerepet kellene vállalnia a megvalósításban.
Kínlódjon vele ő!

A megállapítások helyenként ellentmondásosak.
Szemérmetlenül hazudik.

Célszerű volna áttekinteni a hatásköri ütközéseket.
Más is éhes a hatalomra.

A javaslat tárgyára feladat- és hatáskörünk nem terjed ki.
Ne a mi f@szunkkal verjék a csalánt!

A következetesebb logika elősegítené az optimális döntést.
Legalább gondolkodhattak volna.

A végső megvalósítást célszerű összehangolni az euro bevezetésével.
Majd ha nyugdíjba mentem.

Reformértékű lépés.
Meg akarja lovagolni a konjunktúrát.

Megfontolandó, hogy érdemes-e koordinációs hatáskört létrehozni.
Miért nem mindjárt pallosjogot akar?

Az érvrendszer validitása legfeljebb verbális szinten értelmezhető.
Süket rizsa.



Lelki béke

Nemrég olvastam ezt az egyszerü jótanácsot, és alkalmazva a benne javasoltakat, megtaláltam Belső Békémet.
 
Jótanács a következő:
"Akkor találod meg Belső Békédet, ha befejezed mindazt, amit megkezdtél."
Szóval, körülnéztem a lakásban, és megkerestem mindazt, ami nem volt befejezve - és befejeztem....
- egy megkezdett palack vörösbort
- egy megkezdett palack fehérbort
- egy megkezdett palack konyakot
- egy megkezdett doboz nyugtatót
- egy megkezdett doboz bonbont
- egy megkezdett tábla csokoládét
- egy megkezdett fott, füstölt csülköt
- kevés maradék vodkát.

Fogalmad sincs róla, milyen k..va jól érzem magam!!!


Két barátnő beszélget. Azt mondja az egyik:
- Képzeld, rájöttem, hogy megcsal a férjem.
- A rohadt anyját!
- És képzeld, itthonról hordja el az óvszereket
- A rohadt anyját!
- De én az összeset kiszúrtam.
- A rohadt anyádat!



Mit tesz a születési sorrend...

A mama ruhái
1. gyerek: Azonnal kismamaruhákat kezdesz hordani, amint megállapítják a terhességet. 
2. gyerek: Ameddig csak lehet, a rendes ruháidat hordod. 
3. gyerek: A kismamaruháid a rendes ruháid.

Felkészülés a szülésre
1. gyerek: Vallásos áhítattal gyakorlod a légzéstechnikát.
2. gyerek: Nem gyakorolsz, mert emlékszel, hogy múltkor sem segített. 
3.gyerek: A 8. hónapban előjegyzed magad epidurálra.

Babakelengye
1. gyerek: Előre kimosod, színek szerint rendezed, és precízen összehajtogatod a babaruhákat. 
2. gyerek: Ellenőrzöd, hogy még tiszták-e, és csak a legsötétebb foltokat tartalmazóktól válsz meg. 
3. gyerek: Már miért ne viselhetnének a fiúk is rózsaszínűt?!

Aggódás
1. gyerek: Az első nyugtalan nyösszenésnél vagy fintornál felkapod. 
2. gyerek: Akkor veszed föl, ha üvöltése felzavarná az elsőszülöttet. 
3. gyerek: Megtanítod a hároméves elsőszülöttet, hogyan kell újraindítani a mechanikus hintát.

Cumi
1. gyerek: Ha a cumi leesik a földre, elteszed, amíg otthon elmoshatod és kifőzheted. 
2. gyerek: Ha a cumi leesik a földre, a cumisüvegből vett folyadékkal leöblíted. 
3. gyerek: Megtörlöd a pólódban és visszadugod a szájába.

Pelenkázás
1. gyerek: Óránként bugyrot cserélsz, akár kell, akár nem.
2. gyerek: 2-3 óránként pucolod a dedet, ahogy szükség van rá. 
3. gyerek: Igyekszel még az előtt kicserélni a bugyrot, hogy a többiek a szag miatt panaszkodni kezdenének, vagy a térdét kezdené verdesni.

Babaprogramok
1. gyerek: Eljártok babatornára, babaúszásra, babazenére és babameseklubba. 
2. gyerek: Eljártok babatornára. 
3. gyerek: Eljártok a közértbe és a ruhatisztítóba.

Kimozdulás
1. gyerek: Első alkalommal óránként rácsörögsz a bébiszitterre. 
2. gyerek: Mielőtt elmennél otthonról, még meghagyod a számodat, ahol elérhetnek. 
3. gyerek: Meghagyod a bébiszitternek, hogy csak akkor hívjon, ha vér folyik.

Otthonlét
1. gyerek: Hosszú órákat töltesz el naponta csupán a gyermekben való gyönyörködéssel. 
2. gyerek: Naponta többször rájuk nézel, nehogy az idősebbik összenyomja, böködje vagy megüsse a kicsit. 
3. gyerek: Minden nap igyekszel némi időt eltölteni a gyerekek látókörén kívül.

Lenyelt pénzérmék
1. gyerek: Ha elsőszülötted lenyel egy pénzérmét, rohantok az ügyeletre és vered az asztalt röntgenért. 
2. gyerek: Ha másodszülötted lenyel egy pénzérmét, gondosan figyeled a pelus tartamát, hogy távozott-e. 
3. gyerek: Ha harmadszülötted lenyel egy pénzérmét, levonod a zsebpénzéből



Hogyan készüljünk az apaságra, lépésről, lépésre:

1. Az apaságra való felkészülésként, először menj le a legközelebbi háztartási boltba, öntsd a penztárcád tartalmat a pultra, és mondd a pénztárosnak, hogy nyugodtan szolgálja ki magát. Azután menj a szupermarketbe, és intézd el, hogy a fizetésedet közvetlenül nekik utalják át. Majd menj haza és vedd elő az újságot, és most utoljára olvasd el.

2. Mielőtt vállalkoznál a gyerekre, találj egy házaspárt, akik már szülők, és fedd meg őket nevelési elveik, türelmetlenségük, alacsony tűrésszintjük miatt, és hogy hogyan engedhettek meg gyerekeik ilyen mértékű elkanászosodását. Adj tanácsokat, hogyan javíthatnának gyermekeik alvási szokásain, vécéhasználatán, étkezésnél tanúsított magatartásán és általános, viselkedésén. Élvezd ki a helyzetet - ez az utolsó alkalom, hogy minden kérdésre tudni fogod a választ.

3. Ahhoz, hogy átérezd az elkövetkezendő éjszakákat, sétálj a szobában fel s alá délután 5 órától este 10-ig, válladon egy 4-6 kilós nedves csomaggal. 10 órakor tedd le a csomagot, állítsd be az ébresztőórát éjfélre, és menj aludni. 2-kor kelj fel, és sétálj megint a csomaggal fél óráig. Állítsd be 3-ra az órát. 3-kor, amikor megszólal a vekker, kelj fel! Énekelj a sötétben halkan 4 óráig. Állítsd be az órát 5 órára. Kelj fel és csinálj reggelit! Csináld ezt 5 éven át és közben nézz ki boldognak!

4. Képes vagy elviselni a rendetlenséget, amit a gyerekek csinálnak? Hogy ezt megtud, kenj csokoládékrémet a kanapéra és lekvárt a függönyökre! Dugj egy halat a hifitorony mögé, és hagyd ott egész nyáron! Dugd az ujjaidat a virágágyásba és húzd végig a frissen festett falon. A foltokat fesd át zsírkrétával! Na, hogy tetszik?

5. A kisgyermekek öltöztetése nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. Végy egy polipot, és egy hálós szatyrot. Rakd a polipot a szatyorba úgy, hogy egyik karja se lógjon ki sehol! Rendelkezésre álló idő: egész reggel.

6. Végy egy tojástartó dobozt és egy ollóval és egy doboz festékkel csinálj belőle krokodilt! Végy egy tekercs vécépapírt, amiből ragasztószalag és némi celofán segítségével csinálj egy karácsonyfát! Végül, végy egy tejesdobozt, egy ping-pong labdát és egy üres pilótakekszes dobozt, és készítsd el az Eiffel-torony pontos mását! Gratulálunk, a helyed biztosnak látszik az óvodai csoportban.

7. Felejtsd el a sportautókat és vegyél egy kisbuszt! Ne is gondolj arra, hogy otthagyhatod a ház előtt fényesen, csillogóan! A családi autók nem így néznek ki. Vegyél egy csokoládé jégkrémet, és tedd a kesztyűtartóba. Felejtsd ott! Végy egy tízforintost és dugd be a magnóba! Vegyél egy nagy doboz csokisparányt, és öntsd a hátsó ülésre! A fűnyíróval néhányszor menj neki a kocsi oldalának! Most már tökéletes.

8. Készülj fel a sétára! Várj a vécé előtt egy fél órát, majd menj ki a bejárati ajtón. Gyere vissza. Menj ki. Gyere vissza. Menj le az utcára. Gyere vissza. Menj le megint. Sétálj az utcán egészen lassan 5 percig. Vizsgálj meg minden eldobott cigarettacsikket, rágógumit, használt papírzsebkendőt és döglött bogarat útközben. Ugyanazon az úton gyere vissza és ordíts olyan hangosan, ahogy csak bírsz, amíg minden szomszéd ki nem jön és rád nem mered. Add fel, és menj haza! Most már alkalmas vagy arra, hogy sétálni vigyél egy kis gyereket!

9. Mindent ismételj meg legalább ötször. Menj le a szupermarketbe! Vigyél magaddal valamit, ami jól modellez egy óvodás gyereket. Egy felnőtt kecske remekül megfelel a célnak. Ha több gyereket szeretnél, több kecskét vigyél. Vásárold meg a heti zöldséget anélkül, hogy a kecskéket látótávolságon kivülre engednéd. Fizess ki mindent, amit a kecskék megesznek vagy tönkretesznek. Amíg ezt nem tudod könnyen megcsinálni, addig ne is ábrándozz a gyerekekről!

10. Vájd ki egy dinnye belsejét és csinálj rá egy kis lyukat. Akaszd a mennyezetre, és lendítsd meg! Végy egy tányér spenótfőzeléket, és egy kanállal próbáld meg a spenótot a lengedező dinnyébe kanalazni, miközben berregsz, mint egy repülőgép. Csináld, amíg a spenót fele el nem fogy. A maradékot öntsd magadra, de úgy, hogy a padlóra is jusson belőle bőven. Most mar alkalmas vagy egy 12 hónapos gyerek etetésére!

11. Tanulj meg minden nevet a Power Rangersből, a Szezám utcából és a Tapsi-hapsiból. Ha a munkahelyeden azon kapod magad, hogy gyermekdalokat énekelgetsz magadban, végre alkalmas vagy teljesíteni a szülői hivatást


Miért jó magyarnak lenni?

1. Nem haragszom meg, ha a szomszédom 
feljelent, mert tegnap én jelentettem 
fel őt. 

2. Van Suzukink. 

3. Sírva tudunk vigadni. 

4. Minden jóban találunk valami rosszat. 

5. Mi találtunk fel mindent 
(a spanyolviasz kivételével). 

6. Jókat röhögünk a saját bajunkon. 

7. Vannak dolgok, amiben a világelsők 
között vagyunk (alkoholisták, öngyilkosok)

8. A jég hátán is megélünk (a globális 
felmelegedés miatt csökken az életterünk)

9. Mindig van még egy lyuk a nadrágszíjon. 

10. A világ bármely táján nyugodtan 
káromkodhatunk, nyelvünket úgysem érti 
senki (kivéve az éppen mindig arra 
lófráló honfitársaink)

11. Nem tér el a véleményünk a körülöttünk
lévő országokétól! Egyformán szeretjük
egymást! 

12. Magyarország nagy volt! 

13. A világon a legjobb borunk volt! 

14. A focink a világon a legjobb volt! 
Még az angolokat is megvertük! 

15. A napsütésünk a legjobb! Egyre 
több ember barnul! 



Biztos siker 
Fogyókúrás étrend 

HÉTFŐ: 

Reggeli: Alma. 
Ebéd: Tejfölös paprikáscsirke illatának mély beszippantása, az asztalon hagyott morzsák, savanyúsággal. 
Vacsora: 2 dl aludttej savója, néhány cukrászsütemény receptjének lemásolása.

KEDD: 

Reggeli: Sárgarépa saját zsírjában, rágógumi. 
Ebéd: Hatalmas tál töltöttkáposzta és a hozzávaló friss kenyér megtekintése, az edények elmosogatása. 
Vacsora: A szabad szemmel is jól látható darabka sovány sajt reszelt káposztatorzsával megszórva. 

SZERDA: 

Reggeli: 5-6 teljes jógalégzés, félbevágott főtt tojás sárgájának a fele, de abból amennyi belefér. 
Ebéd: Bécsi szelet és sült krumpli készítésekor lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok elemzése céklával. Nagy tál túróslepény lefényképezése. 
Vacsora: A képek előhívása, savanyú uborka, hashajtó.

CSÜTÖRTÖK: 

Reggeli: 1 db fürjtojásból készült rántotta, utána kifli, gyulai kolbász és vaj segítségével tízórai készítése a gyerekeknek. 
Ebéd: Húsleves és rakottkrumpli alkatrészeinek beszerzése a közeli ABC-ből. Madártej elhelyezése a hűtőszekrényben. Vágott vegyes savanyúság. 
Vacsora: Ecetes hagyma citrommal. 

PÉNTEK: 

Reggeli: Főtt kolbász, mustár, tea, citrom, zsemle izléses, már-már esztétikai élményt nyújtó elhelyezése az asztalon, mire a többiek felébrednek, frissen mosott káposztalével, kekszreszelék. 
Ebéd: Gőzölgő bableves, csülökpörkölt, uborkasaláta lerajzolása, kiszínezése. 1 szelet kétszersült harmadszor is átsütve, nagy pohár Igmándi. 
Vacsora: Hasított karalábé, dúsan díszített sárgarépaszeletekkel. Lefekvés előtt füldugó a korgó gyomor neszeiben kiküszöbölése.

SZOMBAT:

Reggeli: Joghurtba mártott almaszeletek, limonádé szaharinnal, nyomelemekkel ízesítve. 
Ebéd: "Halászlé, túróscsusza, sütemény" címmel frappáns epigramma megalkotása, egy teljes kockasajt parádi vízzel. 
Vacsora: Paradicsimbelsőség, kamillatea, egy teljes rúd ropi. 

VASÁRNAP: 

Reggeli: Fagylalttölcsér, nagy adag friss levegő, sűrű szitán áttört kefír. 
Ebéd: Ricinusleves, csontlében abált torma citromhéjszeletekkel, süteménymaradványok levakarása a tepsiről. 
Vacsora: Amit a kanári meghagyott. 



Mit teszünk, ha megvágjuk az ujjunkat? 

Nő: 

1.) gondolja: au 

2.) bekapja az ujját, hogy a vér ne csöpögjön a szőnyegre 

3.) a másik kezével elővesz egy sebtapaszt, leragasztja a sebet 

4.) megy a dolga után 



Férfi: 


1.) felordít: "A ku..!" 

2.) minél távolabb eltartja magától a kezét, mert nem tudja elviselni a vér látványát 

3.) segítségért kiált 

4.) nézi, hogy a szőnyegen egy szép nagy vérfolt keletkezik 

5.) le kell ülnie, mert hirtelen furcsán érzi magát (eközben megérkezik a segítség, vagyis a nő) 

6.) elbicsakló hangon közli, hogy kis híján elvesztette az egész kezét 

7.) visszautasítja a sebtapaszt, mert "egy ilyen sebre ez túl kicsi" 

8.) titokban ellenőrzi az Egészségügyi Enciklopédiában, hogy egy felnőtt ember mennyi vért veszíthet anélkül, hogy belehalna (eközben a nő elszalad 
a gyógyszertárba nagyobb tapaszért) 

9.) férfiasan tűri a sebtapasz felragasztását 

10.) steak-et kér vacsorára, a vörösvértestek képződésének elősegítésére 

11.) óvatosan felteszi a lábát az asztalra (a nő közben süti a steak-et) 

12.) megállapítja, hogy nem ártana néhány sör a fájdalom csökkentésére 

13.) ellenőrzi a sebtapaszt, hogy vérzik-e még (közben a nő elszalad sörért a benzinkúthoz) 

14.) addig piszkálja a sebtapaszt, amíg megint elkezd vérezni a seb 

15.) a nő fejére olvassa, hogy nem tud rendesen sebet ellátni 

16.) nehezen lélegzik és jajgat, amikor a nő leszedi a régi és felrakja az új tapaszt 

17.) megállapítja, hogy sajnos az aznapi teniszezést le kell mondania, de 
teljesen véletlenül éppen aznap van a TV-ben az Európa Kupa-döntő focimeccs (közben a nő pucolja a vérfoltokat a 
szőnyegrol) 

18.) éjjel többször felkel ellenőrizni, hogy a seb nem fertőződött-e el 

19.) ezért következő nap fáradt és ideges 

20.) megkéri a kedves kolléganőjét, hogy kötözze át a sebet, boldogan szívja be a nő együttérzését 

21.) két órával korábban elmegy a munkahelyéről az orvoshoz, hogy nézze meg, nem fertőződött-e el 

22.) jobb hangulatban megy este a barátokkal a sörözőbe és a kérdésékre 
szerényen csak annyit mond: "Semmiség, nem kell törődni vele" 



Tüttyölt ratyli Hozzávalók:- másfél kiló nyersratyli
- egy jókora pese
- 2 csobolyó gönyézde (ha lehet pöcögörősi)
- 3 csipet ciháta Elkészítés:A nyersratylit fertályórát posvásztjuk, míg csurmot nem enged. Szépen höllyén kipicskázzuk, a nyesedékből pedig apró csulmákat gyúrunk, ezek kerülnek a koshadatba. Közben a pocadékot megpeccsentjük, a ratylit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni csak akkor kezdjük, ha már jó vatyálós. A pesét lesolyvasztjuk, aztán már csak töttyentgetjük, mert hamar odakaphat... ahova nem szeretnénk.



Sára férje, Jakab néhány napig kómában fekszik. Hűséges neje mindig mellette virraszt. Egyik éjjel Jakab magához tér, int a feleségének, hogy hajoljon közelebb. 
- Drága Sára - mondja -, te mindig kitartóan mellettem voltál, akkor is, amikor kirúgtak az állásomból, amikor az üzletem csődbe ment, amikor meglőttek, amikor elvették a házunkat, amikor az egészségem kezdett odalenni. Te mindig velem voltál és mellettem álltál. Tudod, mit gondolok? 
- Mit, kedvesem? - kérdi. 
- Azt gondolom, hogy nagyon nem hozol te nekem szerencsét! 



