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Nevessünk együtt

Papírmunka
A köztársasági elnöki rezidencián a takarítónő az egyik WC-ben pakolgat, köz

ben egy darab vécépapír kirepül a kezéből az ablakon.
Utánanéz, és látja, hogy az a licthofon keresztül éppen az elnök ablakán repül 

be.
Odarohan a titkárságra, és elmondja mi történt, kéri, hogy még mielőtt valami 

baj történik, csempésszék ki a papírt.
A titkár bemegy, majd kijön: Késő - mondja - már aláírta...

Micimackó
- Melyik a legdrogosabb mese?
-A Micimackó!
Füles folyamatosan be van lassulva - fű.
Malacka folyamatosan retteg - LSD.
Tigris ugrál, nem bír magával - speed.
Micimackó dülöngél - heroin.
Egyértelmű, hogy Róbert Gida a dealer.

A becsületes hivatalnok
Himácsal város polgármestere elhatározta egyszer, hogy próbára teszi hivatal

nokai őszinteségét. Egy forró nyári napon maga elé szólította őket, felmutatott az 
égre, és igen ellágyult hangon így szólt:

- Nézzétek, ma mennyi csillag ragyog odafenn! Hogy tündökölnek, hogy szipor
káznak!

A szolgalelkű hivatalnokok készségesen bólogattak, csupán egyetlen írnok ráz
ta kétkedve a fejét.

- Miért nem bólintasz, talán bizony nem látod a csillagokat? - kérdezte ravaszul 
a polgármester.

Az írnok méltatlankodva felelte:
- Uram, én csupán a ragyogó napocskát látom az égen!
Vagy az én szemem rossz, vagy az összes hivatalnok téved! Egyetlen csillagot se 

látok!
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A polgármester elégedetten hallgatta az őszinte választ.
Gazdagon megjutalmazta és főírnokká léptette el a gerinces fickót, míg a hízel

gőket keményen leszidta, és vakságukért alírnokká fokozta le őket.
Az őszinteség, az egyenes út választása elnyerte méltó jutalmát!

Politikusbaleset
Egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul vidékre. A sofőr belefeledkezik 

a festői tájba, így beleesik egy szakadékba egy tanya mellett. Másnap megérkezik 
a rendőrség, kihallgatják a tanya tulajdonosát:

- Nem talált áldozatokat?
- De, találtam.
- És hol vannak?
- Hát, eltemettem őket.
- Az összes politikus meghalt?
- Némelyik azt mondta, hogy nem, de én már nem hiszem el ezeknek egy sza

vát sem...

Esti párbeszéd...
Esti párbeszéd férj és feleség között a házasélettel járó kötelezettségek elvégzé

se után kellemes fáradságérzet közepette, egymás karjában.
Feleség (álmodozón): Mit tennél, ha meghalnék? Újra megnősülnél?
Férj (álmosan): Biztosan nem!
Feleség (izgatottan): Miért nem? Nem érzed magad jól a házasságban?
Férj (óvatosan): De, igen.
Feleség (kibújik a férj öleléséből, felkönyököl és kérdően néz a férjére):
Szóval akkor miért nem nősülnél meg újra?
Férj (éberen): Jó, akkor újra megnősülnék.
Feleség (fájdalommal az arcán): Megnősülnél...?
Férj (felsóhajt és átfordul az oldalára).
Feleség (kitartóan): És a mi ágyunkban aludnátok?
Férj (bizonytalanul): Hát hol aludnánk?
Feleség (kitartóan): A képeimet kicseréled az övéire?
Férj (értelmesen): Ezt tartanám illendőnek.X
Feleség (még mindig kitartóan): Es a golfütőimet is használná?
Férj (megkönnyebbülve): Nem. Balkezes.
Feleség (csend).
Férj (fejével a párnában): Akkor ez nem sikerült!


