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Ko láž : in tern et

Extra humor
Príde David Copperfield na slovensko-ukrajinskú colnicu, colníci ho spoznajú a hovoria:
- Sluchaj Davide, nemohol by ši
ukazac dajake toto kúzlo? Znaš
no, tak kuštik počarovac?
- Jasné chlapi, samozrejme.
Natiahne ruku ponad colníkovu
šálku s kávou a šálka zmizne.
- David, a to je šicko ?
- Áno, to je všetko.
- No ta teraz kukaj. Vidziš tote tri
ukrajinske kamiony co su až po
verch naložene s paľenku?
- Vidím chlapci, jasné, že ich vidím.
- No a teraz kukaj, tu uderim tri pečatky a teraz je v nich už hrašok!

Bača Mišo sa pýta ujčoka Ondra:
- Čo by si si vybrau? Raz obtiahnuť Rózu, alebo dvakrát
Anču?
- Héééj bisťu, Róza je Róza,
ale dvakrát je dvakrát...
Študentky sa po večierku pýtajú
kamarátky:
- Tak čo, ako bolo?
- Ako v krížovke. Najprv zvisle
a potom vodorovne.

Príde postaršia pani k doktorovi
a hovorí:
- Pán doktor, ja by som sa chcela
dožiť 90 rokov
- A prečo práve 90? - pýta sa
doktor.
- Lebo je štatisticky dokázané že
na Slovensku je po 90-tke veľmi
nízka úmrtnosť.
Dobehne chlap pred krčmu,
v ruke drží pištoľ, rozkopne dvere a kričí:
- Ktorý z vás mi šuká ženu?! Na
mieste ho zastrelím!
Zozadu sa ozve tichý hlas:
- Tak toľko nábojov nemáš...

Na rozvodovom súde sa sudca
pýta rozvádzajúceho sa manžela:
- Ako vysvetlíte skutočnosť, že
ste sa po celý rok manželke neprihovorili?
- Nechcel som jej skočiť do reči...
- P-p-prosím ť-ťa, k-k-koľko
p-p-platíš z-z-za ho-ho-ho-holiča? - žartuje sa koktavý na účet
holohlavého.
- Určite menej ako ty za mobil, odpovie holohlavý.

Myšlienka mesiaca
Najhoršie klamstvo je od priateľa,
lebo to dokáže aj zabiť.

Miroslav Schlesinger

Perly
„Kto robí Slováka, ten sa naňho iba hrá.“
(politológ Miroslav Kusý)

„Vojnová Slovenská republika je zlý sen.“

(niekdajší líder VPN, podnikateľ Fedor Gál)

Fíha!

Politologizmy Milana Kendu
NEJEDEN POLITIK

Je pravdou, že nič neurobil. Treba si však uvedomiť, z akých
skvelých pozícií!

DIAGNÓZA

Ako plynie život? V podobe postupnej premeny gerojov na gerontov.

RADOSTI KAPITALIZMU

Manželia-dôchodcovia predali
svoje telá anatomickému ústavu, aby si mohli za získané eurá
kúpiť pyžamá.

POLITICKÍ ŠAMANI

Existujú hady so zlatou korunkou. V ústach.

Pavol Janík

Priezračná peruť
Inflácia ocenení I.

Kŕdeľ krištáľových krídel.

Inflácia ocenení II.

Pravidelný prídel
krištáľových krídel.

Inflácia ocenení III.
Mare na um prišlo
založiť si firmu
Krištáľové krídlo.
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Popevky

Tak na to by ma bolo:
žiť len tak ledabolo.
Tak na to by ma bolo:
víťaziť dobrou vôľou.
Nabíjať ostré slová
a strieľať bez olova.

Vyšliapaným chodníkom
Angela nepozná
žiadnu cestu inú na Rusko sa išlo
vždy cez Ukrajinu.
Katarína Hudecová
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