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(Boris Notkin) - Ženích musí dokazovať svoju lásku....

1. náuka o milovaní

2. výhra

3. dvojník

4. zelenina s vňaťou

5. malý chrobáčik

6. Shakesperov hrdina

7. tanec

8. koník

9. čo padalo v bani pred 30 rokmi

10. zasnívaný optimista

11. televízny kolotoč

12. produkt z mlieka

13. súčasť handlovských ciest

14. stres

15. Smačkov pes (rasa )

16. domácke meno slimáka

Vyjde opitý chlap z krčmy a hneď po dvoch krokoch spadne do 
mláky. Postaví sa a hovorí: 
- Poondiaty mikrospánok.
Kľúčom k srdcu nejedného Slováka sa stala vývrtka.
Zo záznamov amerického velenia:
- Taktika použitia bojových delfínov sa v púšti osvedčila iba 
čiastočne.
Dve blondínky sa vezú vo vlaku. Jedna vraví: 
- To je strašné, aký je ten tunel dlhý. 
- No, nečuduj sa, drahá, veď sedíme v poslednom vagóne!

Matka sa pýta dcéry:
- Tak ty vravíš, že si otehotnela z lásky k prírode?
- Áno, mami. Vieš bolo tam zakázané trhať kvety, zakladať 
oheň, znečisťovať potok, tak čo sme mali robiť?

Mama dcére rozpráva rozprávku. Dcéra sa pýta:
- Mama, aj ty si čakala princa na bielom koni?
- Čakala, ale prišiel len kôň.

Manželka sa vráti podnapitá domov a hovorí manželovi: 
- Pekne si ma naštval! Ja ťa hľadám po všetkých krčmách a ty 
si tu doma kľudne umývaš riad.

Moja žena mi naznačovala, čo chce na nadchádzajúce výročie. 
Povedala: 
„Chcem niečo, čo prejde od 0 na 150 za 3 sekundy.“
Tak som jej kúpil osobnú váhu. A hádka začala...

Policajt zastaví vodičku a vraví jej:
- Tak dnes to bude za päťsto...
- No, - vraví slečna za volantom, - obyčajne beriem tisícku, ale 
že ste to vy...

Viete, ako vznikol názov Tatry? 
- Išli dvaja východniari a počítali štíty: „Ta jeden, ta dva, ta tri!“

- Pán Kohn, prečo ste dnes taký smutný?
- Ale, syn sa mi žení...
- Z toho nebuďte smutný, to sa stalo i iným! A ako sa volá 
nevesta?
- Štefan.
- No, tak to veru nie je židovské meno...

90 ročný dedko hovorí lekárovi:
- Pán doktor, moja 30 ročná žena je tehotná. Aj sa sám čudu-
jem, aký som ešte dobrý.
Doktor na to:
- Poviem vám príhodu môjho kamaráta. Tak tento kamarát išiel 
na poľovačku a keď už mieril na srnku, tak zistil, že si namiesto 
pušky zobral dáždnik. Keď už mieril, tak stisol gombík na dážd-
niku, ten sa otvoril a... srna padla.
- To nie je možné, hovorí dedko, to ju musel dať dolu niekto iný.
- No práve... 

Dvaja policajti riadia dopravu na križovatke vyše šesť hodín. 
Jeden hovorí druhému :
- Už si necítim nohy!
- Tak si pričuchni k mojim.

Poznámka v žiackej knižke:
Lezie do päťmetrovej výšky na trojmetrový strom!

Súdruh Lenin, čo je lepšie, mať ženu alebo milenku?
- Najlepšie obe. Žena si myslí, že ste u milenky, milenka si myslí, 
že ste so ženou a vy zatiaľ šup do knižnice študovať!

Manžel chcel prekvapiť manželku novým mobilom. Išiel do 
kúpelne a zavolal manželke na pevnú linku. Manžel: ahoj milá-
čik. Manželka zdvihne slúchadlo a zašepká: Zavolaj mi neskor 
ten debil je v kúpelni.

Tajnička z minulého čísla:   ...prosiť odpustenie
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