Így biztosítsuk az egészséges őrültségi szintet:

1. Ebédidőben, ülj a kocsid tetején napszemüvegben, és egy hajszárítóval célozz az elhaladó kocsikra. Figyeld meg, hogy lelassulnak-e!
2. Hívd saját magadat a hangszórón! Ne változtasd el a hangodat!
3. Ahányszor valaki megkér valamire, kérdezd meg hogy kér-e vele sült krumplit!
4. Tedd a szemetesvödrödet az íróasztalodra, és írd ki rá,hogy bejövő posta!
5. Tegyél koffeinmentes kávét a kávéfőzőbe 3 hétig! Ha már mindenki kigyógyul a koffeinfüggőségből, tegyél bele újra rendes kávét!
6. Az összes csekkednek a "megjegyzés" részébe írd be, hogy "szexuális szolgáltatásokért"!
7. Minden mondatodat úgy fejezd be, hogy "a próféta prédikációja szerint"!
8. Ne hasznalj ekezeteket!
9. Amilyen gyakran csak lehet, szökdécselj járás helyett!
10. Kérdezz meg embereket, hogy milyen neműek!
12. Az operában énekelj együtt a darabbal!
13. Menj el egy versmondó estre és kérdezd meg hogy a versek miért nem rímelnek!
14. Tegyél szúnyoghálót az íróasztalod köré és játsszál egy dzsungel hangokat tartalmazó relaxációs kazettát egész nap!
15. Öt nappal korábban mondd a barátaidnak, hogy sajnos nem tudsz majd menni a bulijukra, mert nem vagy olyan hangulatban.!
16. Amikor a pénz kijön a bank-automatából, kezdjél kiabálni, hogy Nyertem! Nyertem! Már harmadszor ezen a héten!!!
17. Amikor kifelé mész az állatkertből, kezdjél a parkoló felé rohanni és ordítani, "Fussatok!!! Kiszabadultak!!!
18. Vacsora közben mondd azt a gyerekeidnek, hogy "a rossz gazdasági helyzet miatt egyikőtöktől meg kell válnunk!"



Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az évben is 
megörvendeztettek a számtalan körlevéllel és a 'küldd tovább' típusú -mailekkel. Sokat változtattatok az életemen:

* Azóta nem iszom Colát,amióta megtudtam, hogy az rozsdát old és wc tisztításra is alkalmas.
* Azóta nem járok többé moziba, nehogy véletlenül beleüljek egy AIDS-szelfertőzött injekcióstűbe.
* Azóta nem használok izzadásgátlót, mert rákot okoz.
* Azóta nem parkolok többé zárt parkolóban, nehogy elraboljanak.
* Azóta a gyerekeimet egyetlen másodpercre sem tévesztem szem elöl, nehogy pedofilok áldozataivá váljanak.
* Az összes megtakarított pénzem Amy Bruce-nak ajándékoztam, annak a szegény gyermeknek, aki már legalább a 70. szervének átültetésére vár, és aki nem öregszik, hiszen 1995 óta egyfolytában 7 éves!
* Még mindig várom a hírt attól a bizonyos beteg kislánytól, aki minden kinyitott e-mail után pénzt kellett, hogy kapjon ahhoz, hogy meggyógyuljon! Különben ez a kislány is sok év után egyfolytában 5 éves!
* Lelkesen feliratkoztam a mellé a 30milló ember mellé, akik a mozambiki törpemókus megmentésén fáradoznak, de sajnos még nem kaptam meg a beígért Nokia csodatelefonomat, ahogy a Disneylandbe szóló ingyenbelépőket sem!
* Hála nektek, már én is tudom hogyan kell megfelelő partnert találni.
* Hála nektek, hogy immáron 700-adszor is megtudhattam, hogy a www.freemail.hu azonnali hatállyal törli az összes e-mailemet, és az iwiw is megszünteti a tagságomat, de ez azóta sem történt meg.
* Várakozásaim ellenére nem osztotta meg velem az a qrva Bill Gates a vagyonát !
* Sosem történt velem csodálatos dolog 8 másodpercen belül, amikor azonnal 15-200 példányban továbbküldtem Buddha, Mohamed vagy a Dalai Láma éetbölcsességekkel átitatott gondolatait!
* Viszont megúsztam mind az 5000 szerencsétlenséget, ami kellett volna, hogy érjen, és még mindig élek, holott minimum 100-szor kellett volna már meghalnom!



A legfrappánsabb ügyfélkezelés díját valószínűleg az ausztrál Ansett Airlines jegykezelőnője érdemelné ki az alábbi megoldásával: 
Egy Ansett járat kimaradt Sydney repülőterén, mivel a légitársaság Boeing 767-es utasszállító gépe meghibásodott. Az utasokat gyorsan megpróbálták más járatokra áttenni, a főszereplő hölgy előtt is hatalmas, türelmetlen utasokból álló sor kígyózott. Ekkor egy ingerült utas előretört a sorban, lecsapta a jegyét a pultra, és felcsattant:
- Egy jegyet kérek a legközelebbi gépre, és ajánlom, hogy első osztályra adják! 
A hölgy türelmesen válaszolt:
- Sajnálom, uram! Boldogan segítek Önnek, de előbb az itt sorban álló embereket kell elintéznem.
Az utast ez persze nem hatotta meg, hangosan, hogy mindenki hallja a sorban, megkérdezte:
- Hölgyem, tudja maga, hogy én ki vagyok?!
A nő elmosolyodott, majd gondolkodás nélkül a hangosbeszélő mikrofonja után nyúlt, és beleszólt:
- Figyelem! - kezdte, és a hangja visszhangzott a terminál egész területén. - A 14-es kapunál van egy kedves utasunk, aki nem tudja, kicsoda is ő. Ha bárki segíteni tud személyazonossága megállapításában, kérjük, fáradjon a 14-es kapuhoz!
A sorban álló utasok hisztérikus röhögése közepette a dühös utas a fogait vicsorgatva odavetette:
- Kapja be!!
A nő ezen sem ütközött meg, hanem mosolyogva válaszolt:
- Sajnálom uram, de ehhez is sorba kell állnia!



Az anya nyulat készített ebédre, amelyet az apa saját kezűleg vágott le. A gond csak az volt, hogy a gyerekek nagyon szerették a nyuszikat, így nem mondták meg nekik az igazat. Ebéd közben a kisfiú megkérdezi:
-Apa, mi ez?
-Találd ki, adok egy tippet: anyátok néha így szokott becézni engem.
Ekkor a kislányuk mindent kiköp a tányérba és azt mondja a testvérének:
-Úristen, nehogy megedd, ez egy köcsög!


- Két ügyvezető igazgató beszélget.
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől belépődíjat szedni?


A sárkány a vidéket dúlja, miközben felesége, a szépséges királylány otthon enyeleg a királyfival. A királylány félve kérdezi az ifjú királyfitól: - Nem félsz, hogy hazajön az uram, a rettenetes sárkány? - Egyet se félj, - feleli a királyfi - a lovamat az erkély alá állítottam. Ha hazajön a férjed, csak kiugrom az erkélyablakon és elvágtatok. Elkezdôdik az etyepetye, pont a csúcshoz érnének, amikor dobogást hallanak a lépcsôn. Sutty, a királyfi kiugrik az erkélyen. Megjelenik az ajtóban a ló: - Elnézést, csak nagy zivatar támadt, gondoltam, fedél alá húzódok. .......... Másnap ismét megjelenik a királyfi, mindkét keze be van gipszelve. Kérdi a királylány: - Nem félsz, hogy hazajön az uram, a rettenetes sárkány? - Egyet se félj, - feleli a királyfi - elhoztam az ejtôernyômet. Ha hazajön a férjed, csak fölveszem és kiugrok az ablakon. Elkezdôdik az etyepetye, pont a csúcshoz érnének, amikor dobogást hallanak a lépcsôn. Sutty, a királyfi kiugrik az erkélyen. Megjelenik az ajtóban a ló: - Elnézést királylány, ha látod a királyfit, mondd meg neki, hogy visszaadom az ejtôernyôjét, ha ô visszaadja a zabostarisznyámat. Valamiért sietve elvette tegnap... .......... Harmadnap ismét megjelenik a királyfi, mindkét keze és mindkét lába be van gipszelve. Kérdi a királylány: - Nem félsz, hogy hazajön az uram, a rettenetes sárkány? - Egyet se félj, - feleli a királyfi - elhoztam a propelleres alsógatyámat. Ha hazajön a férjed, csak fölveszem és elrepülök. Elkezdôdik az etyepetye, pont a csúcshoz érnének, amikor dobogást hallanak a lépcsôn. Sutty, a királyfi kiugrik az erkélyen. Megjelenik az ajtóban a sárkány: - Hú, emberszagot érzek, ki járt erre? - Ki járt volna, édes uram, hát senki - feleli a királylány. - Senki? Akkor kié az a propelleres alsógatya ott a sarokban?



Kedves Lányom!
Lassan írom levelem, mert tudom, hogy nem tudsz gyorsan olvasni. Már nem ott lakunk ahol eddig, mert apád olvasta, hogy a legtöbb baleset az otthontól 20 km-es körzetben történik, úgyhogy elköltöztünk.
A házszámot sajnos nem tudom megírni, mivel az előző lakók magukkal vitték, hogy ne kelljen a címüket megváltoztatni. Az új házban minden nagyon szép, és jó. Mosógép is van, bár nem működik valami jól. Beletettem a ruhát, meghúztam a láncot, és azóta nem láttam belőle semmit. 
Mindent összevetve nem rossz itt.
A múlt héten csak kétszer esett az eső, egyszer három, egyszer meg négy napig. Elküldtem a kabátot, amit kértél, de apád szerint a gombok miatt túl nehéz lett volna a csomag, úgyhogy levágtam mindegyiket és beletettem őket a kabát zsebébe.
Az a lüke bátyád valamelyik nap bezárta a kocsi kulcsot, és több mint két órába telt, míg apádat és engem kiszabadítottak az autóból.
A nővérednek ma gyermeke született, de még nem tudjuk fiú-e, vagy lány, így azt sem tudom megírni, hogy nagynéni, vagy nagybácsi lettél.
Képzeld! A szomszéd beleesett a pálinkáshordóba. Néhányan megpróbálták kihúzni, de ő hősiesen ellenállt, és megfulladt. Szegény embert 3 napig hamvasztották.
Máskülönben nincsen sok újság, minden a megszokott mederben folyik.
Csókol szerető anyád
Ui.: Akartam pénzt is tenni a borítékba, de már le volt zárva. 
 


Régen nem szerettem esküvőkre járni, mert az öreg nénikék mindig odajöttek hozzám, nevetgéltek, és oldalba bökdösve mondogatták nekem: "Hi-hi, te leszel a következő!" De abbahagyták, miután én mondogattam nekik ugyanezt – a temetéseken.



Magyar tévések kimentek Moszkvába forgatni egy hétre, és egy elég jó hotelben szálltak meg. Első nap, semmi dolguk nem lévén, végig itták a bár itallapját többször is, oda-vissza. Mikor este elég illuminált állapotban visszamantek a szobájukba, egyiküknek az az ötlete támadt, hogy keressenek lehallgatót, mert biztos van. Elkezdtek keresni, egyszercsak az egyik megszólalt, hogy a szőnyeg alatt lesz, mert ott valami dudorodik. Feltekerték a szőnyeget, és egy bazi nagy anyacsavart találtak. Kicsavarták, az alattuk levő szobában meg leszakadt a csillár.

A matek professzorunk bement a boltba (meg anno..) és kért két zsömlét. Az eladónő megfogott két zsömlét és kirakta a pultra csomagolás nélkül. Ezen feldühödött a prof és kérte a panaszkönyvet. A nő rezzenéstelen arccal leakasztotta a könyvet és odaadta a profnak. A prof komótosan belelapozott, majd két üres lapot kitépett becsomagolta a zsömléket és angolosan távozott..


Kocsma, nyár, nagy társaság, hosszú asztalok. Megy a beszélgetés mikor az egyik fickó fingik egy jól hallhatót. Zavarában elkezd izegni-mozogni az egyébként igen nyekergős padon, mintha a pad adta volna ki a hangot, mikor a vele szembe ülő sajnálkozó hangon megjegyzi:
- Ugye milyen más hangja van...


A srác Westchesterben lakott és az Ithaca College-be járt suliba. Már két éve tervezgeti, hogy randira hív egy lányt (aki szintén Westchesterben lakott és az Ithaca-ba járt), de soha nem volt elég bátorsága. Végül is egy nap összesszedte minden bátorságát, és beszélt a lánnyal. Ő nem ellenezte a dolgot, és megbeszéltek egy szombat esti vacsorát. Péntek este a srác a haverjaival elment megünnepelni a dolgot. 
Annyit ittak, mintha alkoholtilalom visszatérésére készültek volna fel. Szombaton nagyon rosszul volt, húszpercenként szaladgált a klotyóra hányni vagy fosni. Néhány órával késöbb a hányást már törölte a programból, de a rendszeres WC látogatást még nem. A randit ennek ellenére nem akarta lemondani, félt, hogy többször nem lenne bátorsága a lényt meghívni.
Így hát találkoztak a Westchesteri állomáson és bevonatoztak New York-ba. Az étteremben már az előétel közben bocsánatot kért, és elviharzott a mellékhelység felé. Ezután az előételt mát megszakítás nélkül végig tudta enni, de a következő fogás közben ismét ki kellett mennie. A desszert alatt ismét késztetést érzett, de nem akarta nevetségessé tenni magát az állandó WC-be rohangálással, így inkább visszatartotta. A dolog pár perc múlva elmúlt, ám ekkor úgy érezte, hogy némi gáznemü anyag készülne távozni belőle. Úgy döntött, hogy szép óvatosan kieregeti ott az asztalnál. Szerencsétlenségére a gázzal együtt némi meglepetés is érkezett.
Na most szarban vagyok - gondolta (és érezte is). Ahelyett, hogy azonnal kiszaladt volna a WC-re, inkább megkapaszkodott a székben és egy kicsit megemelte magát, hogy minnél kevésbé nehezedjen rá az "ajándék csomagra". Ezt a jóga-pozíciót fenttartotta a desszert végéig, és közben erősen gondolkozott, mit tehetne, mielőtt érdekes illatot kezdene árasztani, illetve a nadrág kívülről is megmutatná, hogy mi rejtőzik benne. Igen gyorsan fizetett, és távoztak az étteremből. Úgy ment az utcán, mint egy cowboy. Az állomás felé menet egy bolt mellett haladtak el.
- Nem lenne gond, ha beugranék, és megvenném azt a mellényt, amit már a múlt héten kinéztem magamnak? - kérdezte a lányt.
- OK, legalább én is körülnézek egy kicsit - válaszolt a lány.
Szerencsére a férfi osztály balra volt, a női jobbra. Így hát szétváltak. Hősünk felkapta az első mellényt, ami a kezébe akadt, majd rohant a nadrágokhoz. Kiválasztotta a sajátjához leginkább hasonló nadrágot, majd az egész cuccot odaadta az eladónak. Közben az egyik szeme folyamatosan a lányon volt, (aki a bolt másik felében nézelődött), nehogy az észrevegye, hogy nadrágot is vásárolt. Mivel a mellényt nem akarta megvenni összeszorított szájjal (hátha a barátnője tud 15 méterről is szájról olvasni) odaszólt az eladónak:
- Csak a nadrágot.
- Tessék?
- Csak a nadrágot. (Az egyik szem folyamatosan a barátnőn.)
- Ah. OK.
Fizetett, és a lánnyal együtt elindultak az állomásra. Felszálltak a vonatra, és találtak két szabad széket az egyik kocsi közepén. A srác le sem ült, hanem azonnal távozott a mellékhelység felé. A vonat elindult, ő pedig levette a nadrágját és az alsóját. Az egészet egy golyóvá hajtogatta, majd kidobta az ablakon. Ezután megmosakodott, majd kézbevette az áruházban kapott szatyrot. Kinyitotta, és rádöbbent, hogy a szatyorban csak a mellény van.


Az alábbi - hol máshol - persze, hogy Amerikában esett meg. Charlotte
városban, Észak-Karolina államban egy pasi, miutan beszerzett magának
néhány drága és igen ritka fajta szivart, biztosítást kötött rájuk ... mi más...
tűz ellen!
Egy hónapon belül, miutan elszivarozta az egész becses gyűjteményt, de még
hátra volt egy részlet befizetése, emberünk kárigénnyel jelentkezett a
biztosítótársaságnál. Ebben azt állította, hogy a szivarokat "sorozatos
apróbb tüzek során" veszítette el. A biztosító tásaság nem volt hajlandó
fizetni, azt a nyílvánvaló tényt hangoztatva, hogy a férfi teljességgel
megszokott módon fogyasztotta el a szivarjait. A férfi pert indított
ellenük... és nyert! A bírói döntés kihírdetésekor a bíró közölte, hogy
mivel a férfi olyan biztosítást kötött a biztosító társasággal, amelyben
azok szavatolják neki, hogy a szivar biztosítható, emellett pedig
kezeskednek afelől, hogy biztosítják a szivarokat tűz ellen, anélkül, hogy
pontosan meghatározták volna, hogy mit nem tartanak "valódi tűzesetnek",
kompenzálniuk kell a biztosítottat az őt ért kár miatt.
Ahelyett, hogy egy elhúzodó és költséges fellebbezési eljárásba fogott
volna, a biztosító társaság inkább elfogadta a bírói döntést, és
kifizetett emberünknek 15.000 dollárt azokért a ritka szivarokért, amiket az "tűzeset során" veszített el.
És most jön csak a java! Miután emberünk beváltotta a neki kiutalt
csekket, a biztosító társaság letartóztatta 24 alkalommal elkövetett gyújtogatás vádjával. Saját kárigényét és az előző esetbeli tanúvallomását
bizonyítékként felhasználva emberünk ellen, bűnösnek találtak, amiért
előre megfontolt szándékkal elégette a ritka szivarokat, és 24 egymást követő,
egy hónapos büntetést szabtak ki rá.


