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Extra humor
V nemocnici sa hosťujúci
medici zúčastňujú na vizite.
V prvej izbe vidia chlapa ako
onanuje na posteli a pýtajú sa
na jeho diagnózu.
- Tento pacient má neukojiteľnú chuť na sex, preto musí
každé štyri hodiny onanovať...
Vkročia do ďalšej izby a vidia
iného pacienta, ako ho sestrička orálne uspokojuje.
- A tomuto je čo?
- Tento má rovnakú diagnózu
ako ten predtým, ale má lepšiu
poisťovňu...

Ľudia v čakárni pri lekárovi.
Hrobové ticho. Zrazu si jeden
pacient prdne. Aby to zakryl,
drgne do stoličky, a tá zavŕzga. Na to sa k nemu obráti
staršia pani a vraví:
- Úplne iný zvuk, však?
Fero vidí Miša a už z diaľky
kričí:
- Vieš, čo je nové? Zrušili daňový úrad!
- To nie je možné…
- Naozaj! Dostal som od
nich zásielku a bolo tam napísané, že „Posledná upomienka“.

Mníška prišla k lekárovi a sťažovala sa na neustále čkanie.
Lekár ju dlho prehliadal a nakoniec hovorí:
- Sestra, myslím si, že ste tehotná...
Na to mníška v hrôze utiekla
z ordinácie. Po čase lekárovi zatelefonovala matka predstavená:
- Pán doktor, dozvedela som sa,
že ste povedali sestre Márii, že je
tehotná...
Lekár ju preruší a bráni sa:
- Chápte, toto bol jediný spôsob,
ako som ju mohol zbaviť čkania.
Viete na to je najlepšie zľaknutie. Musíte vyvolať u postihnutého šok... A čo, nepomohlo to?
- Jej pomohlo, ale páter Jozef
nám skočil z veže…

Manželia majú kvôli deťom
na sex dohodnuté tajné heslo
„Ideme prať“.
V utorok sa pýta muž ženy:
- Miláčik, ideme dnes prať?
- Dnes nie, bolí ma hlava, - odpovedá žena.
Tak sa to opakuje každý jeden
deň až na nedeľu, keď sa žena
opýta muža:
-Tak čo, ideme dnes prať?
- Nie drahá, už som si vypral
v ruke, - odpovie muž.

Myšlienka mesiaca
Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to,
za čo by bol ochotný zomrieť.

Honoré de Balzac

Perly
„Mávam občas pocit úplnej absurdity.
Bezcieľne chodím po Bratislave a hovorím
si: Čo tu vlastne robím?“
(šéfredaktor časopisu Týždeň a moderátor
televíznej Lampy Štefan Hríb)

„Môj podpis ako europoslanca Maďarska
bol preklep.“
(poslanec Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku Pál Csáky)

Fíha!

Politologizmy Milana Kendu
METEOSERVIS
Z hľadiska nevľúdnej politickej
klímy sme stredoeurópska Sibír.

DETI VETRA
Jedni želajú Slovensku dobrý
vietor do plachiet, druhí zasa
rovno hurikán. Tým druhým to
najmä v Tatrách vyšlo!

GRAMOTNOSŤ STÚPA
Skín sa naučil podpisovať troma
hákovými krížikmi.

Z KLUBU DÔCHODCOV
Dôchodcovia si posadali
okolo stola a zapálili sviečku.
Nostalgicky spomínajú na
totalitnú sviečkovú.
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PODSTATA
OBOCH REŽIMOV
Náš reálny socializmus bol
sústavnou agitáciou za plnenie
samozrejmostí a sústavnou
kritikou nekonečných
nehorázností. A čo je náš
reálny kapitalizmus? Odpoviem
vám, ak mi pošlete obálku
s vašou adresou a priloženou
stoeurovkou.

VIAC
AKO SLOVNÁ HRA
Gól v sieti slovenských
disidentov? Gál!

Darmo je - globalizácia už dorazila aj na naše salaše!

E-mail synovi
Takýto nápad mám:
zbohatni, milý syn! radšej buď sviňou sám,
ako byť pastier svíň!
Katarína Hudecová
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