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Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie ...
záchranca
výdavok
obrazy, básne, filmy, hudba....
prihovára sa
spodne z okna
pulz
špecialista na kolená
šéf kozákov
podozrievavosť
zlomok
roztok - lekársky
nočný záhradník
polial vodou
reštaurácia v Bratislave

Otec karhá svojho syna: 
- Namiesto toho, aby si sa venoval 
štúdiu, beháš za babami! 
- Ale ocko, to je trochu inak... 
- Žiadne ale! Kto je tu otec, ty alebo 
ja?! 
- Obaja, otec, obaja.. 

Na medzinárodnom stretnutí eko-
logických organizácii vystúpi na 
pódium mladý muž a začne pomaly 
tlieskať. Asi po desiatich tlesknutí 
prehovorí:
- Vždy, keď tlesknem, vyhynie jeden 
živočíšný druh.
Na to sa zjaviska ozve:
- Tak prestaň tlieskať ty debil!

Sedia dvaja rybári na brehu. Zrazu 
jeden z nich vyberie udicu z vody a 
začne s ňou mávať. Druhý na to: 
- To čo robíš? 
- Keď neberú ryby, tak skúsim 
vtáky! 

Dedko s babkou stoja v nebi na 
nádhernej pláži. Všade okolo nich 
sú šťastní ľudia, nikto nemá žiadne 
starosti - proste sú v raji. Vtom 
dedko vylepí babke obravskú facku. 
- Prečo si to urobil? - pýta sa babka. 
- Keby nebola tá tvoja sprostá dieta, 
už by sme tu mohli byť dva roky. 

Redaktor motoristického časopisu 
robí na ulici anketu a pýta sa 
náhodného okoloidúceho: 
- Dobrý deň, prosím vás, ako často 
meníte olej? 
- Ako často? Nóóó, tak raz za rok? 
- Raz za rok? A neškodí to vášmu 
motorovému vozidlu? 
- Akému vozidlu? Ja mám stánok s 
hranolkami. 

Žena v autoservise: 
- To auto nejako veľa žerie. 
- Bodaj by nie, keď máte vytiahnutý 
sýtič. 
- Aký sýtič? To nie je vešiačik na 
kabelku? 

- Jožko, kde si si tak zašpinil ruky? 
- Hral som sa na pieskovisku. 
- A prečo máš dva prsty čisté? 
- Lebo som potom pískal na psa. 

Jožko príde domov a chváli sa 
mame 
- Mami, vonku bil jeden chlapec 
druhého a tak som prišiel a pomohol 
mu. 
Mama radostne: 
- A čo ti na to povedal, zlatko? 
- No nič, že by ho zbil aj sám. 

Príde učiteľka do školy a hovorí 
deťom.: 
- Kto uhádne moju hádanku dostane 
jednotku. Je to biele a lieta to na 
nebi? 
Prihlási sa Jožko a vraví: 
- Hus. 
- Môže byť, ale je to labuť! 
Opäť hovorí učiteľka hádanku: 
- Je to chlpaté a behá to po dvore. 
V tom sa opäť prihlási Jožko a vraví: 
- Mačka. 
- Môže byť, ale je to pes! 
Jožko sa naštve a vraví učiteľke: 
- Teraz dám hádanku ja vám! Keď to 
dávate do úst je to tvrdé a suché, a 
keď to vyberáte je to mäkké a vlhké! 
Čo je to? 
Učiteľka rozmýšľa a po krátkej 
úvahe príde k Jožkovi a dá mu 
facku. 
A Jožko vraví: 
- Môže byť, ale je to žuvačka! 


