
Jobban szeretem anyuci testvérét, mint a sajátomat.

Anya testvére a nagynéném, az enyém meg senkim!

Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom,

hogyan nyelte le.

Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők hasznosak.

Amikor két ember egymásba szeret, és először meg-

puszilja egymást, rögtön összeesnek, és nem is kelnek fel

legalább egy órán át, de van, hogy még tovább.

A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejezetek be tel-

jesen.

A nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.

Minél öregebb az ember, annál drágábbak lesznek a

fogai.

A kislányok azért nem tudnak állva pisilni, mert nincs

mibe kapaszkodniuk.

Amikor a nagyinak fájnak a fogai, egyszerűen pohárba

teszi őket.

Egyszer olyan beteg voltam, hogy negyven kiló lázam

volt.

Nekem már nincsen nagyim, elültettük a temetőben.

Az anyukáknak szintén legelniük kell, hogy tej jöjjön a

cicijükből?

A svájci teheneket elsősorban csoki gyártáshoz

használják fel.

Szardínia lakosait szardíniának hívják.

Hogy jó legyen, a kórházi nővérkének teljesen sterilnek

kell lennie.

Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a

legrosszabbak.

Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett

tenni.

A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek család-

jából származik.

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható:

elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből kefe,

a nevével meg káromkodni lehet!

Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet

látni, amelyek nem is léteznek.

Nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok oltva.

Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az kap meg, aki

túléli a halálos balesetet.

Nem tudom hány éves vagyok, mert ez állandóan vál-

tozik.

Nagyon megijedtem, amikor anya megbetegedett. Azt

hittem apu fog főzni ránk.

Az akvárium egy mini-tenger, ahol a házi halacskák

úszkálnak.

A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor apa

elköltözik otthonról.

Az örökbefogadás sokkal jobb lehetőség, mint a szülés.

A szülők saját maguk választhatják ki a gyereket, és nem kell

mindenáron elfogadniuk azt, amit éppen kapnak.

A pápa a Vákumban lakik.

Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.

A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy ki ne

lötyögjön a tejük.

A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak. Ezt úgy

hívják, hogy monotónia.

Nem értem miért haragszik annyira anya, hogy

összetörtem a vázát. Úgyis már öreg volt, és meg kínai, nem

is a miénk!

A nővérem már megint kitűnővel fejezte be az osztályt,

csupa ötösök. Fogadjunk, hogy szándékosan csinálja ezt

velem!

A Nagyi elköltözött a túlvilágra. Most már nekem is van

valakim külföldön.
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