Chlap vraví v krème:
"Vèera idem domov, pozerám a
vonku moja stará. Vypúlené oèi,
smrdí, vrieska na mòa... Pozriem
sa blišie a to TRAKTOR."
Pristihnú policajti cigána ako
kradne, zbijú ho tak, e nezod−
povedá fotke v obèianke a na
druhý deò ho postavia pred súd.
"Poèul som, e si všetko priznal,"
− zaèína sudca
"Vaša ctihodnos, bolo to vynútené
priznanie, lebo policajti ma bili."
"Obèan, dnes polícia
nikoho nebije!"
"Dnes mono nie, ale vèera ma
zmlátili ako vrece ita..."
"Ocko, èo je to pokrytec?"
"To je napríklad èlovek, ktorý
napíše knihu o vedeckom ateizme
a potom sa modlí, aby sa dobre
predávala."
Boeing spoloènosti Al Italia na
parískom letisku Orly. Pekná
pasaierka vybehne z lietadla a
beí do kancelárie spoloènosti Al
Italia.
"To je škandál! Poèas letu ma
steward trikrát znásilnil!"
Úradník si pozorne prezrie jej
letenku a vraví:
" No a èo, sleèna? Vari ste so
z¾avnenou letenkou èakali znásil−
nenie od kapitána?"
Na zastávke èaká tehotná ena.
Vidí ju malý chlapec, ktorý sa pýta
mamièky, preèo má také ve¾ké
brucho. Mama mu odpovie, e tá
teta èaká babätko. Chlapèek sa s
pochopením obzerá po ostatných
èakajúcich. V tom zbadá jedného
ve¾mi tlstého pána. Príde k nemu
a opýta sa:
"Ujo, aj vy èakáte babätko?"
"Nie, ja èakám autobus."
Chlapec sa zamyslí a povie:
"No to som si mohol myslie."
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“Len vtedy
¾úbime sku −
toène, ...”
1. párnokopytník ijúci v stepiach v
Ázii a Afrike
2. úzsky indiánsky èln zostrojený z
kmeòa
3. voòavá kvetina
4. zdruenie, zväz
5. hlavné mesto Nemecka
6. rastlinný parazit
7. chemická znaèka pre molybdén
8. vzácne drevo
9. hotel na lodi
10. ozvena
11. okresné mesto v BB kraji
12. maliarska doska na miešanie
farieb
13. znamenie v zverokruhu
14. èlenský štát EÚ nachádzajúci sa na
západe Európy
15. horúci nápoj
16. myšlienka, nápad
17. èlovek, ktorý obdivuje vlastné telo
18. anglická dåková miera
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Tajnièka z XII. èísla: “...dopadá a k srdcu.”
Výhercovia: Dušana Pádejová, Viera Schnirczová, Zuzka a
Pavel Gregoroví, Jozef Santoris

Redaktor motoristického èasopisu
robí na ulici anketu a pýta sa
náhodného okoloidúceho:
"Dobrý deò, prosím vás, ako èasto
meníte olej?"
"Ako èasto? Nóóó, tak raz za rok?"
"Raz za rok??? A neškodí to vášmu
motorovému vozidlu?"
"Akému vozidlu? Ja mám stánok s
hranolkami."
Dvaja indiáni zablúdia v púšti.
"Vystre¾, povie jeden, mono nás
niekto bude poèu."
Vystrelí a niè. O chví¾u mu priate¾
zasa povie:
"Noe, vystre¾ ešte raz."
"U nemôem, minuli sa mi šípy."
Jeden rozpráva kamarátom v
krème:
"Chlapi, predstavte si. Prídem
vèera domov, zo spálne poèujem
vzdychanie, ena sa tam milovala
s nejakým cudzím chlapom. Tak
som vošiel do kuchyne, vybral z
chladnièky f¾ašu vodky, pomaly
som ju vypil, pospieval pri tom
smutné piesne. No a keï som sa
lepšie poobzeral, zistil som, e
som vošiel do cudzieho bytu!"
V samoobsluhe tlaèí mladý otec
vozík s potravinami a vrieskajúcim
deckom. Mu takmer nene
opakuje:
"No tak, Albert, k¾ud. K¾ud a
iadne scény. Uk¾udni sa..."
Nakloní sa k nemu nejaká peda−
gogická odborníèka a s uznaním
hovorí:
"To je dobre, e s tým dieaom
rozprávate ako s dospelým. Takto
z Alberta vyrastie sebavedomý a
vyrovnaný èlovek."
Otec na to hovorí:
"Pani, mýlite sa. Ja som Albert!"

Preèo sú slobodní mui štíhlejší
ne enatí?
Slobodný príde domov, pozrie do
chladnièky − niè nového − ide do
postele.
enatý príde domov, pozrie do
postele − niè nového − ide do
chladnièky.

Medièky na skúškach dostali
otázku:
"Ktorý muský orgán sa pri
vzrušení zväèší 7 krát?"
Po odpovedi: "Tie ktoré napísali
zrenièka prineste index, ostatné
prídu ešte raz."

Rybárèenie podporuje sex. Ale len
u tých ien, ktorých mui odišli na
ryby.

12. STRANA

Dvaja Rómovia èakajú na pošte v
rade na podporu. Keï prišiel rad
na prvého, pani spoza okienka mu
dáva lístok na podpis. Ten troma
kríikmi podpisuje a spoza chrbta
cez plece druhý Róm zo zvedavosti
pozerá, štuchne ho a hovorí:
"Dyk, ta som neznal, e sme rodz−
ina, more!"
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