Et forslag:
Jeg synes, at livet burde leves baglæns!
Du skulle starte med at dø - og få det vi alle frygter, overstået.
Og så vågner du på et plejehjem - og får det bedre for hver dag.
En dag bliver du smidt ud, fordi du er alt for rask til at være der
- hvorefter du kan hæve din pension og leve muntert i nogle gode år,
med rejser og andet godt. Indtil arbejdsmarkedet kalder på dig.
På din første arbejdsdag får du klapsalver og måske et guldur.
Derpå arbejder du i 40 – 50 år. Først lidt, så mere. Indtil du er parat
til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, og derfor føle dig ung
og energisk. Hvorefter du fester, drikker og har en masse god sex,
imens du forbereder dig på at tage en rimelig nem uddannelse
i folkeskolen. - Hvorefter du bliver et barn igen, og bare leger.
Du har nu ingen forpligtigelser og ingen udgifter.
Ja, du er blevet til en lille uskyldig glad baby,
som alle elsker og har gode tanker om.
De sidste 9 måneder tilbringes flydende i fredfyldt luksus.
Her er varme, god room service med mere - og til allersidst
ja så forlader du denne verden i en vidunderlig orgasme.
What a life.
-----------------------------------

Når jeg bliver gammel, og mine børn er blevet gift,
fået hus og børn, så vil jeg besøge hver af dem i mindst et døgn,
og jeg vil starte med, når jeg kommer, at smide mit overtøj i sofaen
eller i entreen og stille skoene på spisebordet.
Før de går i gang med at tilberede en lækker middag til mig,
vil jeg lægge mig på sofaen for at se en af de videofilm, som jeg har til gode.
Indimellem vil jeg spørge om, hvad vi skal have, og hvornår vi skal spise,
eller tale i telefon med mine venner. Efter middagen vil jeg stille min egen tallerken
oven på opvaskemaskinen for derefter at se tv igen.
Næste morgen vil jeg gå i bad før de andre,
og jeg vil lægge make-up og rigtig nusse om mig selv, mens de andre står
og tripper for at komme til at tisse, de har nemlig kun et badeværelse.
Naturligvis vil jeg lade det våde håndklæde ligge på gulvet
sammen med mit snavsede undertøj. Når de er taget på arbejde,
og posten kommer med dagens avis, vil jeg nyde at rode rundt i sektionerne
og måske tage en af dem med mig. Inden jeg går, vil jeg tømme køleskabet,
lade morgenbordet stå, kyle teposen ned i vasken,stille en masse service på bordet,
finde en god cd og dermed rode dem alle igennem, træde ud af sutskoene
midt på køkkengulvet, undlade at smide katten og hunden ud,
lade alt lyset brænde og glemme at låse døren.
Så kan det være de kommer i tanke om
hvorfor JEG VAR SÅ SATANS SUR,
DA DE VAR TEENAGERE.

Mobilitos-joke
Jeg havde lige sat mig ned på toilettet i lufthavnen,
da jeg hørte dette spørgsmål fra nabobåsen:
-"Hej, hvordan har du det?"
Normalt er jeg ikke typen, der starter en samtale på et offentligt toilet,
men jeg ved ikke lige, hvad der gik af mig, så jeg svarede:
-"Jo tak, jeg har det såmæn udemærket."
Så kom det sagte fra den anden bås: "Hvad laver du?"
Hvad er det dog for et spørgsmål, tænkte jeg. Jeg syntes,
det her begyndte at blive lidt mærkeligt, men svarede høfligt:
-"Det samme som dig, formoder jeg."
På dette tidspunkt prøvede jeg at blive færdig med mit gøremål
så hurtig som muligt, da der kom et nyt spørgsmål:
-"Må jeg komme over til dig?"
Nu begyndte det at blive rimelig skræmmende,
men for at være høflig, svarede jeg:
"Øhh..NEJ. Jeg er lidt optaget lige nu."
Da hørte jeg fyren på den anden side sige noget nervøst:
-"Du, jeg ringer dig lige op igen lidt senere. Der sidder en idiot i båsen
ved siden af mig og svarer på alle mine spørgsmål."
----------------------------------------------------------

Det er godt nok varmt her nede!
Et ægtepar i Minneapolis ville efter en streng vinter, "lade batterierne op"
på en solferie i det lune Florida, men havde på grund af jobmæssige omstændigheder,
problemer med at "time" deres udrejsedato. Enden på det blev, at manden rejste først,
og at konen skulle følge efter ham dagen efter.
Da manden var nået planmæssigt frem til hotellet,
besluttede han at sende konen en E-mail fra sin bærbare PC.
Uden selv at opdage det kom han imidlertid til at skrive
et forkert bogstav i konens E-mailadresse.
Imens i Houston, Texas var en nyslået enke netop vendt hjem
fra sin mands begravelse og ville checke sine E-mails.... blandt disse
ventede medfølende tilkendegivelser og kondolancebreve fra venner og familie,
blev den sørgende enke omgående sendt til tælling i chok, da hun læste følgende:
to: My loving wife
From: Your departed husband
Subject: I have arrived !
I have just arrived and have been checked in.
I see that everything has been prepared for your arrival tomorrow.
Looking forward to seeing you then!
PS : Sure it is hot down here...

Og så ... ja så gav jeg slip på rebet:
Jeg skriver dette brev
fordi De har udbedt Dem yderligere oplysninger vedrørende min ulykke.
Jeg havde på skadesanmeldelsen i rubrikken >>Hvorledes skete ulykken<<
anført: ”Dårlig planlægning”, som årsag til mit ulykkestilfælde.
Eftersom De ønsker at jeg skal forklare det mere indgående,
håber jeg at følgende detaljer vil være tilstrækkelig.
Jeg er murerarbejdsmand,
og på ulykkesdagen arbejdede jeg alene på et fladt tag, på en ny 6 etagers ejendom.
Da jeg havde afsluttet mit arbejde, havde jeg ca. 50 mursten til overs (omkring 110kg.)
I stedet for at bære dem ned i hånden besluttede jeg at sænke dem ned i en træbalje
ved brug af en talje, der heldigvis var anbragt på bygningens side, oppe på taget.
Efter at have bundet rebet godt fast nede ved jorden,
gik jeg igen op på taget, læssede murstenene i og svingede træbaljen ud over hussiden.
Så gik jeg ned igen og løsnede rebet, idet jeg holdt godt fast i det, for at sikre mig
en langsom og forsigtig nedsænkning af de ca. 110 kg. tunge mursten.
Bemærk at jeg på skadesanmeldelsen anførte, at jeg vejede 71 kg.
På grund af min overraskelse over at blive revet væk fra jorden så pludselig og hurtigt,
mistede jeg åndsnærværelsen, og jeg glemte at give slip på rebet. Det er vel unødvendigt
her at sige, at jeg det næste øjeblik i en pæn fart fræsede op langs husets side.
Omkring 3. sals højde mødte jeg træbaljen, der var på vej ned.
Dette forklarer kraniebruddet og det brækkede kraveben i lægejournalen
Dette møde nedsatte desværre kun farten lidt, så jeg fortsatte min hurtige opstigning
og standsede ikke før fingrene på højre hånd, var to knogleknoer dybt inde i taljen.
Heldigvis på dette tidspunkt genvandt jeg min åndsnærværelse
og var i stand til at holde godt fast i rebet, trods smerterne.
Omtrent samtidig med jeg hang der oppe, ramte træbaljen med murstenene jorden ...
Og bunden gik ud af baljen. Befriet for vægten af stenene
vejede baljen nu kun ca. 20 kg.
Jeg refererer nu igen til min vægt, som anført på skadesanmeldelsen.
Som De nu kan forstå begyndte jeg derpå en hastig nedtur langs bygningens side.
I 3. sals højde mødte jeg baljen på vej op. Dette ligger til grund for 2 brækkede ankler
og hudafskrabninger på benene, og den nederste del af kroppen.
Mødet med baljen nedsatte hastigheden tilstrækkelig til
at mindske skaderne, da jeg faldt ned i murstensbunken.
Og heldigvis brækkede jeg her kun 3 ryghvirvler.
Jeg er dog ked af at skulle fortælle, at da jeg lå der på murstenene i smerter
og var ude af stand til at rejse mig, betragtede jeg den tomme balje 6 etager over mig
– og ja så mistede jeg åndsnærværelsen igen ... og ….
– ja altså: JEG GAV SLIP PÅ REBET ......
frit oversat efter sangen:
”The sick note” med den irske sanggruppe: The Dubliners
som du kan se og høre på YouTube

Et fly er på vej over Atlanten
og pludseligt lyder det over højtaleranlægget:
"Er der en læge tilstede blandt passagerne?"
En læge melder sig og går efter stewardessens ansvisninger op i cockpittet.
Der går et stykke tid og igen er der en besked over højttaleranlægget:
"Er der en pilot tilstede blandt passagerene?"
--------------------------------Hørt i retten. "... Og De er tiltalt for at have solgt piller,
der skulle give et evigt liv. Har De været tiltalt før?"
- "Ja... i 1647, 1723 … og i 1918."
-----------Tre mus sidder og praler. Første mus: "Jeg kan drikke en hel øl!"
Anden mus: "Det er da ikke noget, jeg kan drikke to hele øl!"
Tredje mus: "Ok og nu går jeg ud og boller katten!"
---------------I en togkupé underholder en mand
de andre passagerer med århushistorier.
Pludseligt er der en passagerer der siger:
- "Jeg vil lige gøre dig opmærksom på at jeg er fra Århus!"
- "Det må du undskylde, nu skal jeg fortælle historierne igen
helt langsomt."
---------DAGENS SANG fra 'De Små Ryger'
Se min kjole, den er gul af tjære,
Alt hvad jeg ejer, det er gult som den.
Det er fordi jeg ryger mange mange smøger
og fordi Marlboro-manden var min ven.
--------------------------------------------------Hørt ude i junglen:
”Jo jeg elsker skam børn, men… jeg kan altså ikke spise et helt et.”
-----------------------------------------------------------------------------------Sælges: Faldskærm sælges - næsten som ny.
Kun brugt een gang. Er aldrig åbnet.
------------------------------------------------Hvorfor bruger døvstumme kun een hånd når de onanerer?
De skal bruge den anden til at stønne med.
--------------------------------------------------Grønthandleren til lille dreng:
"Du ser vel nok sød ud. Her har du en gratis appelsin."
Drengens mor: "Sikke en flink grønthandler hva'? Hvad siger man så?"
Drengen: "Skræl den!" ---------------------------En mand spurgte lægen: "Hvor sidder hjertet egentlig?"
- "Det sidder ca. 2 cm. under venstre bryst." Senere samme dag
blev mandens kone indlagt med et skudsår i venstre knæ.
-----------

Fotografen for et stort blad var blevet sat til at tage nogle
billeder af en stor skovbrand. Der var så meget røg, at det var umuligt
for ham at tage nogle ordentlige billeder. Så han ringede til sine kollegaer
for at få dem til at leje et fly. "Det er ok. Flyet venter på dig ved luftpladsen",
sagde redaktøren til ham.
Så snart fotografen ankom til den lille flyveplads,
holdt der ganske rigtig et fly med motorerne tændt.
Han hoppede hurtigt ind i flyet og råbte: "Afsted! Afsted!"
Piloten skyndte sig at lette.
- "Flyv over skovbranden", sagde fotografen.
"og flyv helt tæt på et par gange." - "Hvorfor?"
- "Ja, fordi jeg skal tage billeder! Jeg er fotograf
og fotografer plejer at tage billeder ikke?"
Lang pause...
- "Øhh, vil det sige, at du ikke er instruktøren?"
-------------------------------------------------Hørt på en kinesisk restaurant...
- "Tjener! Der stod på menukortet
at retten var en kinesisk gryde med stegte nudler."
- "Stegte nudler?"
- "Ja og det smagte såmænd også udemærket,
men jeg kunne altså ikke finde nogle nudler?"
- "Undskyld, det må være en stavefejl.
Der skulle stå stegte pudler."
-----------------------------------------Et fly er på vej over Atlanten
og pludseligt lyder det over højtaleranlægget:
"Er der en læge tilstede blandt passagerne?"
En læge melder sig og går efter stewardessens ansvisninger op i cockpittet.
Der går et stykke tid og igen er der en besked over højttaleranlægget:
"Er der en pilot tilstede blandt passagerene?"
--------------------------------Hørt i retten....
- "...Og De er tiltalt for at have solgt piller
der skulle give evigt liv. Har De været tiltalt før?"
- "Ja... i 1647, 1723 … og 1918."
-----------I en togkupé underholder en mand de andre passagerer med århushistorier.
Pludseligt er der en passagerer, der siger:
- "Jeg vil lige gøre dig opmærksom på at jeg er fra Århus!"
- "Det må du undskylde, nu skal jeg fortælle historierne igen
helt langsomt."
--------Hvad giver man en elefant, der har diarré?
Masser af plads....

Vær flink mod dine børn.
Det er dem, der skal vælge dit plejehjem.
---------------------------En mand kommer op til psykiateren:
"Doktor jeg har problemer med at få venner
er det noget du kan hjælpe mig med …. dit fede svin?"
------------------------En dame går i årevis til lægen hver eneste onsdag.
Pludselig en dag springer hun en onsdag over
og onsdagen efter siger hun til lægen:
"Ja, undskyld, at jeg ikke kom i sidste uge, hr. doktor,
men jeg var desværre rigtig syg."
---------My wife keeps complaining I never listen to her
...or something like that.
Kære gud, lad mig få tålmodighed
til at leve med det, jeg ikke kan ændre på,
mod til at ændre det, som jeg kan
- og visdom til at se forskel.
-----------------
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Patienten har brystsmerter,
hvis hun ligger på venstre side i mere end et år.
Patienten siger, at der er en brændende smerte i penis
der går helt ned til fødderne.
På den anden dag var knæet bedre, og på den tredje dag
var det fuldstændig forsvundet.
Hun har ikke haft kramper, men hendes mand siger,
at hun var meget varm i sengen i nat.
Patienten har lidt af depressioner,
lige siden hun begyndte at konsultere mig i 1989.
Patienten græder konstant. Hun synes også at være deprimeret.
Patienten afslog at lade sig obducere.
Patienten har ingen fortilfælde af selvmord.
Patienten har efterladt sine hvide blodlegemer på et andet hospital.
Patientens tilstand har været bemærkelsesværdig stabil,
og hun har kun taget 20 kg på i løbet af de sidste tre dage.
Hun faldt på isen, og tilsyneladende gik hendes ben i hver sin retning
i begyndelsen af december.
Patienten oplevede et alvorligt tilfælde af åndenød,
hjemme mens hun havde sex, der gradvist forsvandt på skadestuen.
Patientens storebror er ikke med i dag. Han sejler, men har en normal penis.
Moderen kendt som en skøge i byen.
Hun har siden efteråret gået på Teknisk Forberedelseskursus.
I det område, hvor patienten bor, er der ingen jævnaldrende
legekammerater (præsten er flyttet).
Hun besværer sig over, at egen læge blot har slået det hen,
når hun har spurgt, om hans hoved ikke var for stort.
Født efter ukompliceret svangerskab af rhesus positiv moder
med navlesnor een gang om halsen.
Svangerskab: Moderen kan ikke huske noget normalt.
Har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn.
Blødning i 12 dage, i 14. graviditetsmåned.
Patienten har kun sjældent fantomsmerter, men ømhed i sengen,
når dynen rører ved stumpen.
Patienten klatter i bukserne. Faderen er konditor i Odense.
Undersøgelsen passer ikke. Specielt passer det ikke,
at drengen er så stor, som han er.
Jeg har kendt patienten i halvandet år, og hun er sådan set et stort menneske.
Vandladning: Strålen er fin, men til alle sider.

En mand bliver afvist af dørmanden da han skal ind på en bar.
Manden: "Jamen jeg er Gud..." Dørmand: "Ja, ja den er god med dig."
Manden: "Det er rigtigt. Jeg kan bevise det hvis du lukker mig ind i bare 5 minutter."
Dørmand: "Ok, så lad gå - fem minutter og jeg går bag dig hele tiden."
Manden går straks hen til baren. Bartenderen: "Åh gud, er det nu dig igen...."
----------------------40 galejslaver roede flittigt.
En oppasser kom hen til dem og råbte:
"Jeg har en god og en dårlig nyhed til jer.
Den gode er at I får en ekstra ration rom.
Den dårlige er at kaptajnen har besluttet at han vil stå på vandski.
------------------------------------

Udpluk fra sygejournaler
På andendagen havde hans knæ det bedre. På tredjedagen var det helt forsvundet.
Storebroderen har meget ofte vejrtrækning. Egen læge mener han kan vokse fra det.
Klager over dobbeltsyn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen.
Vi må tage røntgenfoto af anklerne.
Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave.
Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end1 år.
Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital.
Patienten har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn.
Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun begyndte at konsultere mig i 1989.
Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg.
Da han kommer fra København, har han ingen børn.
Da hun besvimede, rullede hendes øjne rundt i rummet.
Huden var fugtig og tør!
Hun er følelsesløs fra tæerne og nedefter.
Patienten bor sammen med sin mor, far og kæle-skildpadde,
som p.t. er i dagpleje 3 gange om ugen.
Patienten er en 79-årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand.
Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en måned siden.
Han fik også amputeret venstre ben over knæet sidste år.
Patienten var ved sit sædvanlige gode helbred indtil hans fly løb tør og styrtede ned.
Efter at patienten er ophørt med at ryge, er hans lugt vendt tilbage.
Patienten har slået venstre storetå, som næsten helt har løsnet sig.
Personalet må ikke trække den af, da det gør ondt.
Fik dog besked om, at hjertet var i orden,
men at hun skulle komme igen,
hvis hun blev bevidstløs.
Patienten har mandolinstor prostata.
Dette er de patienter, der blev liggende på mit skrivebord.
Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen.
Patienten er gravid i 19. måned.
Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad sammenlignet med de andre fingre.
Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19.
Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre og stå der og ryste lidt.
Opkastningerne gik væk i løbet af eftermiddagen, ligesom manden.
Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i går.
Patienten bedømmes som usammenhængende.
Har fået små blodige spiseskeer i afføringen 15-20 gange om dagen.
Patienten har tidligere haft ører, men de er nu faldet af.
Far og mor døde, da hun var 12 år gammel. De har ingen kontakt med hende.
Der bør bemærkes, at der ikke mærkes nogen væsentlig temperaturforskel
imellem benene.
Mad får han af sønnen, som er dybfrossen.
Ørerne kan svagt skimtes bag voks.
Ansamlingen af udslæt kredser omkring patienten.
Synes, at han tisser godt. Som en hest, ifølge eget udsagn.

Patient med ansigtseksem.
Hudbesvær i forbindelse med at han anvender underbukser.
Hvad hans impotens angår, fortsætter vi medicineringen
og lader hans hustru behandle ham.
En psykiater besøger den lukkede afdeling på et andet hospital og spørger forstanderen:
’Hvordan ved I om en patient er klar til at blive udskrevet?’
’Vi giver dem en teske og beder dem om at tømme et badekar, som er fyldt med vand.’
’Og?’
’Ja, så … de, der er klar til at blive udskrevet fjerner selvfølgelig bare bundproppen.’
’Nåååå ja sådan kan man da også gøre ….’
Da jeg blev født klaskede jordemoderen mig i bagen og da min far så det sagde han:
’Kan du ikke give moderen en fra mig også?’
’Hvorfor kommer du alene i dag?’
’Fordi min kone er sur.’
’Hvorfor er hun sur?’
’Fordi hun ikke må komme med.’
Jeg har en god ven, der skriver festsange. Og nogle gange også spøgelseshistorier. Men kun når
ånden kommer over ham.
På sygehuset siger lægen til en patient: ’Vi har en god og en dårlig nyhed til dig.’
’Lad mig tage den dårlige først så’
’Vi er desværre nødt til at amputere begge dine ben.’
’Hvad er så den gode nyhed?’
’Manden i sengen ved siden af vil gerne købe dine sko.’
Konen havde været ved lægen og manden spurgte til de forskellige undersøgelser:
’Snakkede han noget om din hængerøv?’
’Nej, dig snakkede vi slet ikke om.’
Som vi har hørt, gik Jesus på vandet på Genesaret sø. En skotte kom ned for at se stedet. Der var
skilte med bådture ud til området og da han så priserne udbrød han:
’Med de priser er der da ikke noget at sige til at han gik på vandet.’
En landmand praler tit med at han at han kan forstå hvis hans dyr prøver at sige til ham og at har
han en form for telepatisk forbindelse til dem. En dag dør en af hestene og hans ven spørger:
’Hvorfor spurgte du den så ikke om den fejlede noget?’
’Nej, for den nægtede at snakke om sygdom.’
Missionæren i Afrika følges til kirke med en lille dreng.
Drengen har sit stiveste puds på men missionæren opdager at drengen har gummisko på.
Han siger til ham: ’Du er vel nok fint klædt på til kirke. Men hvorfor har du gummisko på?’
’Det er på grund af løverne, så jeg kan løbe hurtigt væk.’
’Jamen, selvom du har de sko på kan du da ikke løbe hurtigere end en løve.’
’Nej, men jeg kan løbe hurtigere end dig.’
En københavner skulle på jagt i det nordlige Jylland.
Han ville imponere sine venner og øvrige deltagere til jagten og havde anskaffet sig en hund,
som kunne gå på vandet. Ved jagten skød han den ene and efter den anden og hunden spurtede
hen over vandet og hentede dem, medens de andres hunde langsomt svømmede ud og hjem.
Men ikke en mine fortrak de øvrige i selskabet og ikke en eneste bemærkning faldt der.
Men endelig samledes de andre i en gruppe og begyndte de at snakke og den ene af jægerne
kom op til ham og sagde: ’Æ de dej der hår en hund, der et’ ka svømme?’

En århusianer kommer ind til lægen med en frø på hovedet.
Lægen siger: ’Hvad har vi hér?’ Hvortil frøen svarer:
’Det startede som en byld i bagen.’
En mand var på druktur.
Hans kone var godt træt af det og ville ikke lukke ham ind når han var fuld.
Og det vidste han udmærket godt. Han havde derfor spist et stort stykke gammelost
for at det ikke skulle blive bemærket. Da han kom hjem og forsøgte at ramme nøglehullet
og lukke op, kunne han ikke. Konen stod på den anden side af døren og sagde:
’Ånd ind gennem brevsprækken’ …………..’Jeg sagde ÅND!.’
Og den gode gamle:
’Hvor mange molboer skal der til at skrue en pære i loftet?’
’501. … 1 til at holde pæren og 500 til at dreje huset.’
’Hvor mange kvinder med pms skal der så til?’ ’78.’ ’78????’
’SÅDAN ER DET BARE!!!’
’Åh nej altså, jeg bliver ved med at glemme
at jeg har en dårlig hukommelse.’
En afrikaner fra det indre Afrika, var på et længere besøg i Danmark og skrev hjem: ’
De har to årstider, en hvid vinter og en grøn vinter. Men jeg kan bedst lide den hvide vinter,
for så fyrer de i husene.’
Den samme afrikaner skrev også:
’De har nogle mærkelige stammetraditioner hér. 22 mand løb rundt og rundt
efter en læderkugle på en græsmark og kort tid efter begyndte det at regne.’
Hvis en person siger at han har levet et andet liv før dette og kan bevise det ved at fortælle detaljer
om fortiden, hvad kan man så sige om en person der påstår at kunne forudsige detaljer om
fremtiden?
En nordmand sidder ved siden af en amerikaner i et fly og nordmanden spørger:
’Where do you come from?’ ’I come from the greatest country in the world.’
’Jamen hei på dei! Hvorfor snakker du ikke norsk til mei?’
Dommeren i retten spørger betjenten i vidneskranken:
’Hvordan kan du bevise at tiltalte var fuld?’ ’Han kravlede rundt ude midt på vejen.’
’Men det er vel ikke i sig selv et bevis?’
’Nej, men jeg blev også selv først helt sikker da han bad mig hjælpe ham
med at rulle vejstriberne op!’
En landmand funderede over sygehusene og behandlingsgarantier, ventelister mv.
Medens han ved at fodre sine grise med alle de medikamenter og produkter de nu engang
putter i foderet sagde han til sig selv: ’Man skulle have været et svin.
Den får medicin lige meget om den trænger til det eller ej!’
En blondine havde haft indbrud og ringede til politiet.
Da de ankom med hundepatruljen græd hun:
’Ikke nok med at man har haft indbrud, - så sender de også en blind politibetjent!’
Hendes blonde søster var lærer og skulle på lejrskole med en 3. klasse.
Da de havde ventet i flere timer på banegården sagde hun frustreret til togføreren i et af togene:
’Nu er jeg altså ligeglad! Nu hopper vi på toget
– også selvom det er 1. eller 2. klasse.’

En århusianer er flyttet til københavn.
Han undrer sig over at de fleste københavnere er klogere
End ham selv og spørger derfor sin nabo hvordan det kan være.
"Vi spiser mange guldfisk.", svarer naboen.
"Kan jeg så ikke få nogle?", spørger århusianeren.
"Jo, jeg har et par stykker i mit akvarium, men de kommer
til at koste dig 3000 kr. stk.", svarer naboen.
"Hmm, hvis jeg virkelig kan blive klogere,
så er jeg da villig til at prøve", siger århusianeren og køber en fisk.
Han spiser den, men der er nu alligevel noget der generer ham.
- "Hmm.. 3000 kr. for en fisk... Det er nu alligevel temmelig meget!
Jeg tror du har taget røven på mig."
- "Der kan du bare se...det virker allerede!"
----------------------------------------------Hvad står der på døren, når man går ud fra en sædbank?
"Tak fordi du kom!"
------Hos lægen...
- Doktor! Du må hjælpe mig. Jeg ryster helt vildt på hænderne.
- Sådan rigtig vildt?
- Jeg kan sætte tråd i min symaskine imens den kører.
... er det ikke helt vildt.
-----------------------------------------------------SOS...SOS...kalder flyvestation Værløse.....
Jeg er 300 kilometer fra land, 200 meter over jorden
og er ved at løbe tør for benzin. Hvad skal jeg gøre?"
"Flyvestation Værløse her.....Gentag efter mig...
Fader vor ….du som er himlen..."
----------Nævn mig to stedord, sagde læreren til Lille Per.
- Hvem? Mig?
---------Ridelæren til eleven...
- Har du nogensinde redet på en hest før? - Nej..
- Godt, så skal du have en nybegynder hest. - Ja tak - det lyder dejligt.
- Her, denne her er der aldrig nogen der har redet på før.
---------------Far til datter der skal giftes...
- "Har han nogen penge?"
- "Det var da utroligt med jer mænd.
Det ville han også vide om dig."
………………………..
Hvad gør man hvis man har en løve foran sig og et næsehorn bag sig?
- Aner det ikke - Man står vel af karrusellen.
------Er en kamel i virkeligheden en dromedar,
der har slidt sig en pukkel til?
---------------

Fru Feddersen kan ikke finde sin hundehvalp
og hun leder desperat efter den. Den plejer ellers altid at være lige i nærheden.
Det var i går, da hun sad og så TV, at det gik op for hende, at hun ikke havde
set sin hund I et stykke tid - og pludselig kunne hun heller ikke komme i tanke
om, hvornår hun egentlig sidst havde set den. Derfor har fru Feddersen været
ude hele dagen og sætte sedler op med efterlysning og billede af det elskede lille
kræ. Skulle nogen have set kræet eller have en ide om hvor den befinder sig,
vil fru Feddersen være meget taknemmelig.

Iføgle en uerndsøeglse på cambrigde uinvertisy,
bteyedr det ikke noegt i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et ord,
det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i odret er på
de rtete padlser. Rseten kan vræe vloaypk men du vil satdig vræe
i snatd til at lsæe det.
Det er frodi den mnenesekilge hejrne
ikke lesær hevr bgotsav, men odret som hleehd.
Så belv man så mgeet klogree.
---------------Livets højdepunkter
1. At blive forelsket
2. At grine så meget, at det gør ondt i maven
3. Et varmt bad når du har været ude i snevejr.
4. Ingen køer i supermarked
5. Et specielt blik fra en attraktiv person.
6. At få en e-mail fra en gammel ven, du ikke har set i årevis.
7. At køre en lagsom tur på en smuk Alle med træer på begge sider.
8. At høre din yndlingssang i radioen og synge med.
9. At ligge i din seng og lytte til regnen udenfor.
10. Varme håndklæder, der lige er kommet ud af tørretumbleren
11. At finde trøjen du gerne vil have, på udsalg til under halv pris.
12. Chocolade milkshake (eller vanillie!) (eller jordbær)
13. Et timelangt telefonopkald
14. Et boblebad
15. At fnise
16. En god samtale
17. Stranden

18. At finde 50kr. i en gammel jakke
19. At grine af dig selv
20. Midnat telefonopkald der varer i flere timer
21. At løbe igennem en sprinkler
22. At grine uden nogen som helst grund
23. At have nogen der fortæller dig du er smuk
24. At grine indeni af en gammel joke
25. Venner
26. At tilfældigvis overhøre nogen sige noget sødt om dig
27. At vågne op og finde ud af at du kan sove længe
28. Dit første kys (enten det allerførste, eller med en ny partner)
29. At få nye venner, eller at være sammen med de gamle
30. At lege med dit kæledyr
31. At nogen aer dig i håret
32. Søde drømme
33. Varm kakao
34. Køreture med gode venner
35. En høj gyngetur
36. At pakke gaver ind og lægge dem under juletræet
37. At synge rigtig højt, når du er helt alene uden at føle dig dum
38. At gå til en rigtig god koncert
39. At få øjenkontakt med en lækker fremmed
40. At vinde et rigtigt svært spil
41. At bage småkager (eller kage)
42. At få tilsendt hjemmebagte kager af en ven

43. At være sammen med gode venner
44. At se dine venner smile og grine sammen med dem.
45. At holde i hånd med en, du holder særlig meget af
46. At møde en gammel ven og indse at nogle ting aldrig ændrer sig.
47. At køre i en stor rutchebane igen og igen
48. At se udtrykket i nogens ansigt
når de åbner en meget ønsket gave fra dig
49. At se solen stå op
50. At stå ud af sengen hver morgen,
og være taknemmelig for at leve endnu en smuk dag.
----------------------------------------"gode venner er som engle, der stille løfter os op,
når vores egne vinger bliver for tunge"
--------------------------------------------------------------En kvinde hos lægen: - "De må hjælpe mig doktor.
Hver gang min mand får orgasme, kommer der et kæmpe brøl."
Lægen: "Det er ganske naturligt. Jeg kan ikke helt se problemet?"
Konen: "Problemet er, at hans brøleri vækker mig!"
--------------------------------------------------------En lille nervøs mand går ind på et grumt værtshus og spørger:
"Øhm..unskyld..men hvem af de herrer ejer den dobbermann der står udenfor?"
En kæmpe rockerlignende barsk type rejser sig op og siger:
- "Det er min dobbermann. Hvorfor?"
- "Jeg tror lige min hund har dræbt den."
- "Dræbt den? Hvad er din hund dog for en?"
- "Det er en fire måneder gammel puddelhvalp."
- "Hvordan faen kan din lille hvalp dræbe min store dobbermann?"
- "Din dobbermann fik desværre min puddelhvalp galt i halsen."
---------------------------------------------------------------------------Anders Fogh var på besøg på et plejehjem.
Han gik hen til en af de ældre, trykkede hende i hånden og sagde:
- "Goddag frue, ved De hvem jeg er?"
- "Nej, jeg ved ikke hvem du er, men hvis du henvender dig
der ovre i receptionen, så kan de fortælle dig det."
------------------------------------------------------- "Skat jeg er gravid og jeg skal have et barn."
- "Det er umuligt, jeg blev jo steriliseret for snart et år siden."
- "Skat - jeg sagde JEG - ikke VI."
-----------------------------------

Hotellets restaurant var ved at lukke
og en ikke helt ædru herre råber til tjeneren.
- "Elevatoren virker jo Ikke!"
- "Jo, det tror jeg nu nok den gør,
men De står I telefonboksen, Hr."
--------------------To fiskere sad og fiskede, da der kom en
speedbåd forbi med en mand, der stod på vandski.
Pludselig forsvandt vandskiløberen, og de to fiskere sad og gloede
i et stykke tid, men vandskiløberen kom ikke op igen. Så begyndte de to fiskere
at blive urolige, og de besluttede sig for at tage en båd ud og se hvor han var.
Den ene af fiskeren hopper i vandet, og kommer op lidt senere, og råber
"Her er han, jeg har fundet ham!"
De hiver manden op i båden og den ene råber:
- "Mund til mund! Mund til mund!" Den anden begynder
da at give mund til mund, men udbryder lige pludseligt:
"Puuuhh hvor har han dog dårlig ånde!"
Den anden fisker: "Der er da også noget der er helt galt, han har skøjter på!"
Tror du ikke, at det er en anden person fra sidste vinter?
-----------------------------------------------------------------Hvad man ikke skal sige til en (københavnsk) politimand,
når man bliver stoppet i bilen: - "Hvem passer så dine grise,
imens du er herovre?"
-------------------------DESPERATION: Fra det ene toilet på hovedbanen til det andet.
- "Kunne du ikke lige række nogle stykker papir ind til mig?"
- "Det kan jeg ikke, - der er heller ikke noget papir her!"
Pause. - "Du har vel ikke en avis på dig?" - "Nej!"
- "Heller ikke en notesbog, en gammel regning?
eller noget i den retning?" .- "Ikke så meget som en busbillet!"
Lang lang pause. - "Mon du kan veksle en 500 kr. seddel?"
------------------------------------------------------------------Bondemanden skulle have besøg af dyrlægen,
som var bugtaler og tit lavede sjov med folk.
Dyrlægen ankom og gik straks hen til hønen og spurgte hvem
hønen var kæreste med, og lod som om hønen svarede:
- "Jeg er kæreste med hanen."
Bonden lurede lidt på det, men straks var dyrlægen henne ved koen
og spurgte koen hvem hun var kæreste med.
Igen lod han som om det var dyret, denne gang koen,
der svarede. - "Jeg er da kæreste med tyren!"
Bonden stod som lammet men pludselig tog fanden ved ham
og han løb ind i svinestalden, hev soen op i nakken kiggede
den ind i øjnene og råbte: "Hvis du siger et ord,
ryger du direkte på slagteriet!"
--------------------------------Hvad er ligheden mellem en penis og en opvask?
Opvasken kan stå længere.

Hvad er ligheden mellem et wc og et klædeskab?
Hvis du ikke ved det, så skal du ikke komme og besøge mig.
- Jeg kan ikke huske om jeg har fortalt dig min nye vittighed.
- Er den morsom? - Ja. - Så har du ikke...
Mellem venner:
- Jeg vil skilles fra min kone. Hun har ikke talt til mig i et halvt år.
- Tænk dig nu grundigt om. Den slags kvinder hænger sgu ikke på træerne.
Du ved du er et fordrukkent svin, når:
1: Du kan falde ned af en trappe uden at spilde din øl.
2: Det eneste alkoholmisbrug du kender er, når folk spilder deres øl.
3: Du kan dræbe insekter og mindre pattedyr alene med din ånde.
4: Du har trænet dig i at lande i et klassisk aflåst sideleje, når du besvimmer.
5: Du forsøger at børste noget væk fra skulderen og opdager, at det er gulvet.
Mor, hvorfor er du så tyk om maven?
Fordi jeg har en baby derinde. -- Hvem har givet dig den? … Det har far.
Pigen løber ind til sin far og spørger: Er det rigtigt, du har givet mor en baby?
Ja, det er rigtigt. -----Er du klar over, at hun har ædt den.?
En mand sopper nøgen rundt
i en lavvandet sø, da to ældre damer kommer gående.
Manden går i panik og skynder sig at tage en spand, der ligger i vandkanten,
og dækker sine ædlere dele til med den.
Damerne kommer hen til ham, og den ene siger:
- Jeg kan læse dine tanker, hr.! ---- Hvad mener du med det?
- Jo, du tror, at der er bund i den spand, du står med der.
Jomfru Maria havde af Gud fået lov
at komme ned på Jorden i et par dage, mod at hun ringede hjem til ham hver aften.
Første aften ringede hun: Hej det er Jomfru Maria, i dag har jeg prøvet at drikke mig fuld.
Gud svarede: Hmm, det må du love ikke at gøre igen.
Anden aften ringede hun: Hej det er Jomfru Maria, I dag har jeg røget mig skæv.
Gud svarede: Hmm, det må du love ikke at gøre igen.
Tredje aften ringede hun: Hej, det er Maria.....
Hørt i Retten:
- Har De tidligere været straffet?
- Ja, min svigermor boede hos os hele sommeren.
Sørens børnehaveklasse var på besøg
på politistationen hvor en politibetjent viste dem rundt.
Betjenten viste dem en plakat med de mest efterlyste personer.
- Er ham der virkelig efterlyst spurgte Søren?
- ja!, sagde politibetjenten, ham vil vi meget gerne have fat i.
- I er da ikke for kloge, sagde Søren og rystede på hovedet.
I skulle da have snuppet ham da I tog billedet.
Husets teenagedatter kommer hjem ud på de lyse timer:
- Det var nok sjovt i aftes? - Hvorfor tror du det?
- Der er hul på din venstre strømpe. - Ja, og?
- Da du tog afsted, var det den højre.

En fuld mand sidder på et værtshus og bælder bajere i sig.
Da han rejser sig for at gå på lokum falder han døddrukken sammen.
2 andre gæster beslutter at hjælpe ham ud til en taxa. Ude på gaden skvatter han igen,
og er ude af stand til at holde sig oppe. De 2 hjælpsomme rejser ham op,
og beslutter at bære ham hjem. De når langt om længe hjem hvor manden bor.
De ringer på og konen lukker op. - “Værsgo, her er din mand
konen: - ja det er meget fint, men hvor pokker er hans kørestol?
----------------------------------------------------------------- Jeg er ved at læse en bog, der hedder: sådan tjener du flere penge.
- Må jeg låne den bagefter? - Nej, men du kan leje den.
---------------------------------------------------------------Lilleper du må ikke tisse i bassinet"
hvorpå Lilleper svarede: "jamen det gør alle de andre"
og bademesteren fortsætter: "det kan godt være, men ikke fra 3-metervippen"
----------------------------------------------------------Finalen i fodbold-VM spilles for et udsolgt stadion.
Men en tilskuer ser, at sædet ved siden af er tomt.
Til manden på den anden side af sædet siger han:
- Hvem er så skør at købe billet til VM-finalen uden at komme?
- Det er min kones plads, men hun er lige død. Det er første kamp,
vi ikke ser sammen, siden vi blev gift. - Åh, det gør mig ondt, svarer den første.
Men kunne de ikke have fået en slægtning eller ven med.
- Næh de er med til begravelsen.
Den ene mand til den anden... - "Jeg skal være far."
- "Tillykke....troede ellers ikke konen var frisk på børn."
- "Det er hun stadig ikke og hun ved det heller ikke endnu."
- Nu skal jeg have en lillebror, sagde lille hanne til læreren.
- Hvor fra ved du at du skal have en lillebror? Spurgte Læreren.
- Jo for hver gang min mor har været indlagt på hospitalet,
har vi fået en lillesøster, og nu er Far blevet indlagt
Vagn var blevet genindkaldt og skrev hjem til konen:
- Du må sende mig 1000 kroner til cigaretter og den slags."
- Svaret lød: - "Her har du 300 kroner til cigaretter.
"Den slags" får du hjemme".
Kvinders ønskedrøm?
Man skulle have været en hunbjørn!
Man går i hi om vinteren og laver absolut ingenting i 6 mdr.
Før man går i hi, må man æde til man kan trille. Mens man sover,
føder man 2 børn, som er halvvoksne og nuttede når man vågner.
Man bliver altid taget alvorligt. Og så FORVENTER din mage
at du har hår på benene, dårlige ånde og en masse overflødigt kropsfedt.....
- "Skal du med på en 3 ugers vandretur her til sommer?"
- "Nej tak. Jeg kan ikke være være væk fra mit job så lang tid ad gangen."
- "Jamen kan de ikke klare sig uden dig?"
- "Jo de kan. Det er det de helst ikke skal opdage."
- "Hvis ikke du snart holder op med at jagte damer lever du ikke længe."
- "Sludder med dig doktor. Jeg er i alletiders gode form."
- "Det kan godt være, men en af de damer du jagter er min kone."

Kæresteparret er hjemme hos hende,
der endnu bor hjemme hos sine forældre.
Fyren siger på et tidspunkt: - "Jeg skal lige låne toilettet."
- "Det kan du ikke. Mine forældre sover lige ved siden af og de er gået i seng."
- "Jamen hvad så?" - "Brug køkkenvasken istedet."
Lidt efter stikker fyren hovedet ind på værelset igen...
- "Ehm..har du noget toiletpapir?"
Hvad er det for et dyr, der har en hale men ingen ører?
Svar: Mike Tysons hund!
Bigami er at have en kone for meget.
Mange mænd mener, at monogami er det samme.
Skilt i blomsterbutik:
"send en buket til den du elsker på Valentines Day.
Og når du er i gang hvorfor så ikke også sende en buket til din kone...?"
Konen: Skat er du mig utro?
Manden: Selfølgelig ikke, skat.
Tror du jeg var gift med dig, hvis jeg havde andre muligheder?
Så var der den unge mand, som ville være skuespiller.
Han kom hjem til forældrene og fortalte glædestrålende, at han havde fået en rolle i et teaterstykke.
- "Jeg skal spille en mand, der har været gift med en dame i 20 år." fortalte han.
- "Nå" sagde faderen, "Det er da altid en begyndelse. Næste gang får du måske en rolle,
hvor der også er nogle replikker."
To ældre veninder sidder og snakker:
- Åh, Jeg synes ikke min mand "kan holde" særligt længe i sengen efterhånden
- Nå, jeg husker godt sidste gang Børge og jeg havde sex. Det varede i 1 time og 5 minutter!
- Så længe? - Ja, det var den nat vi gik over til sommertid!
En mand kører på en landevej.
En kvinde kører på den samme vej men i modsatte retning.
Da de mødes læner kvinden sig ud af vinduet og råber: - "SVIN!".
Manden stikker omgående sit hoved ud af bilruden og råber tilbage:
- "Åndssvage kælling!".
Begge 2 fortsætter deres kørsel. Da manden kort efter kører gennem et skarpt sving,
kører han frontalt ind i en kæmpe gris som står midt på vejen. Manden dør.
Tænk om mænd bare engang imellem vil lytte til hvad kvinder siger!
------------------------------------Forskellen på humanister, fysikere og matematikere...
Der var engang en humanist, en fysiker og en matematiker,
som kørte i tog igennem Tyskland. Da så de gennem ruden,
at der stod 10 sorte får og græssede på en mark.
Derpå sagde humanisten:
-Se, der findes også sorte får i Tyskland...
Derpå var der tavst et stykke tid, hvorpå fysikeren sagde:
-Ahhh, man kan vel kun sige, at der findes 10 sorte får i Tyskland...
Efter at de havde kørt et stykke tid i tavshed, sagde matematikerne:
-Ahhh, man kan vel kun sige, at der findes 10 får i Tyskland,
som er sorte på den ene side.

- Vores gamle sofa har kostet 300.000,-.
- Det lyder da helt vildt. Der er da ingen sofaer, der er så dyre.
- Jo, hvis man indregner alt det, min mand kunne have tjent ved at arbejde
i stedet for at ligge på den hele dagen.
Min kone er oppe til klokken 5 hver nat.
- Hvad laver hun oppe på den tid?
- Hun venter på, jeg kommer hjem.
Moderen til sin lille søn:
"Lig nu helt stille. Ole Lukøje kommer snart"
"Helt i orden, mor. Stik mig en tier, så sladrer jeg ikke til far"
"Er du overtroisk"?
"Nej, det bringer uheld!"
I skolen:
- Nå, lille Svend, hvor mange søskende har Du? - 15!
- Tak spids! Og hvad laver så din far?
- Det har jeg jo lige sagt...
- Hvad er det første du ser efter, når Du ser en smuk pige?
- Om min kone er i nærheden...
Politimanden sagde:
- "Må jeg se dit kørekort?
Og vær venlig at stige ud af bilen, for jeg tror du har drukket!"
- "Jeg forsikrer dig hr. betjent, jeg har intet drukket!", sagde jeg
og gav ham mit kørekort. - "OK, vi laver en lille test!
Forestil dig følgende: Du kører i mørket
og der kommer to lys imod dig, hvad tror du at det er?", spurgte betjenten.
- "En bil!", svarede jeg. - "Ja selvfølgelig, men hvilken? Mercedes,
Audi eller BMW?", spurgte betjenten.
- "Ja det ved jeg da virkelig ikke!", svarede jeg.
- "Så er du jo fuld!", sagde betjenten.
- "Absolut ikke!!", svarede jeg.
- "OK, en test mere.
Forestil dig så følgende; du kører i mørket
og et enkelt lys kommer i mod dig, hvad er det?", spurgte betjenten.
- "En motorcykel!", svarede jeg.
- "Selvfølgelig! Men hvilken; Honda, Kawasaki eller en Harley?", spurgte betjenten.
- "Hvordan skulle jeg vide det? Det aner jeg da ikke!", svarede jeg.
- "Som jeg sagde før, du er fuld!", sagde betjenten
Så blev jeg lidt sur, og bestemte mig for at lave en test til ham.
- "Lad mig stille dig et spørgsmål hr. betjent. Der står en dame på fortovet.
Hun har superkort nederdel på, netstrømpebukser, og høje lange lakstøvler.
Hvad er det?", spurgte jeg. - "Ja det er selvfølgelig en luder!", svarede betjenten.
- "Ok, men er det så … din datter, din kone eller din mor?", spurgte jeg.
Siden har jeg ikke set skyggen af mit kørekort...

En siciliansk pige på 17 kommer hjem en tidlig morgen.
Hun ser ikke særlig stolt ud og siger: - Far, mor, jeg er gået i seng
med en mand og jeg er blevet gravid.
Faderen bliver vanvittig, tager fat i sit gevær og spørger hende,
hvem har gjort det her , fordi nu skal han saftsuseme skyde den hund, som...
Men hans datter siger: rolig far, han er en god mand og han vil tage ansvaret.
Samtidigt stopper en stor sort bil i gården og en fin klædt lidt gråhåret mand
kommer ud af den. Han hilser, sætter sig ved bordet og siger til forældrene:
- Jeg har været involveret i et forhold til jeres datter, og mine familiepligter
forhindrer mig i at forlænge dette forhold. Dog er jeg en ærlig mand
og jeg vil ikke have at hun og hendes barn, skal lide nød.
Derfor tilbyder jeg jer følgende:
Hvis hun får en dreng åbner jeg en konto til hende,
lægger en million euro ind på den og giver dig en Alfa Romeo-bil-kæde
på fem butikker over hele landet. Hvis hun får en datter, giver jeg samme sum
men du får kun en kæde på 10 frisørsaloner mellem Palermo og Catane.
Hvis til gengæld at hun mister barnet, så...
Faderen lægger hånden på hans arm og afbryder ham:
- Så nu boller du med hende igen!
---------------------------------------To blondiner er i nat frosset ihjel i deres bil
De var kørt en tur i Drive-in-Bio, hvor de tålmodigt sad
og ventede for at se filmen: VINTERLUKKET
Hvad er det der har 120 tænder, og vogter over et monster?
Lynlåsen i et par mandebukser
Dig og din fodbold!
- Du kan ikke engang huske hvornår vi har bryllupsdag.
- Selvfølgelig kan jeg det. Det var dengang vi slog Sovjet 4-2.
- Undskyld, var det Dem, der trak min søn op af havnen igår?
- Ja, men det er ikke noget at tale om.
- Ikke noget at tale om, siger De? Hvor fanden er hans hue?
- Var det svært at finde på et navn til jeres nyfødte?
- Nej, nej. Vi har kun én i familien, der har penge.
Mænd hænger på værtshuse af 2 grunde.
Enten har de ingen kone at komme hjem til... - eller også har de.
Poul stikker hovedet ind i baren og råber:
- Er der nogen, der vil slås?
Da der ikke var nogen der svarede, så fortsatte han:
Godt, så kan jeg roligt komme ind.
- Jeg er fuldstændig ligeglad med
hvad det tåbelige kvindemenneske sagde om mig.
Men … ok hvis nu jeg havde været nysgerrig, hvad sagde hun så?
"Far, far" sagde lille Holger - Jeg har lige indviet mit nye detektivsæt
- og jeg har fundet ud af, at du og julemanden har samme fingeraftryk!

Det undrer mig, at De ikke vågnede
da De havde besøg af indbrudstyve.
Lavede de der indbrudstyve da slet ikke noget støj?
- Nej, de tog bare tingene – sådan meget meget roligt og stille!
Han var 85 år, men løb stadig efter pigerne.
En veninde spurgte hans kone, hvad hun syntes om det?
- Det er da ikke noget. Hunde løber da også efter biler, men de kan jo ikke køre...
Han I bilen, da han så en smuk pige gå over gaden:
“Hende vil jeg sørme ikke smide ud af sengen, hvis hun ville have mig!”
Hvortil konen køligt sagde: “Det er ikke problemet. Problemet er,
hvordan pokker vil du bære dig ad med at få hende op i din seng?”
- De har en lidt langsom puls, sagde lægen.
- Skidt med det, sagde pensionisten. Jeg har jo god tid.
Hans svigermor var død,
og han blev spurgt, hvilken gravsten han ønskede til hende?
- Den tungeste, du har, lød svaret.
Hørt på kontoret:
- Hvor uheldig kan man være? Når man nu endelig
kommer til tiden, ja så har chefen sgu da sovet over sig.
Der var firmafest på hospitalet.
En af de unge smukke sygeplejersker blev dårlig,
og en ung læge tog hende med ind i et andet værelse.
Lidt senere kom han tilbage og sagde til en kollega:
- Hun har det meget bedre nu. Jeg gav hende en indspøjtning.
- Det kan jeg se, svarede kollegaen. Du har glemt at lukke for medicinskabet...
- Fortæl mig noget mere sladder om Jens og Marie.
- Det kan jeg ikke, for jeg har allerede fortalt mere end jeg selv har hørt!
Han havde virkelig store bilproblemer:
Bilen ville ikke starte - og afdragene ville ikke stoppe.
- Der findes utrolig mange piger, som ikke vil giftes.
- Hvordan kan du vide det? - Jeg har spurgt dem!
Jeg ved hvordan du kan sælge 30 procent mere øl, sagde bargæsten.
- Såh, hvordan? spurgte tjeneren.
- Du skal bare fylde glassene helt op.
Er det rigtigt, at du er blevet fyret fra dit job, Jens?
- Næh, ikke direkte. Det er bare sådan, at da jeg kom hjem fra ferie
, var firmaet flyttet, og chefen nægter at fortælle hvorhen.
Konen: - For en gangs skyld har du været heldig.
Manden: - Jaså?
Konen: - Endelig får du noget for de penge, du betaler på bilforsikringen.
Og så var der julemanden der gik til psykiater og sagde:
Doktor jeg tror ikke mere på mig selv ...
Gav han dig kun en tyver for at slå den store græsplæne?
Han havde da ellers lovet dig fyrre kroner. - Ja, men han tog 20 kr.
for at låne mig græsslåmaskinen...

- Ja undskyld, hr., men De har altså betalt et glas øl for lidt.
- Nåda. Det skyldes nok, jeg har fået et glas for meget.
- Hvordan trives du med dit nye høreapparat?
- Jo, tak. Jeg har allerede ændret mit testamente fire gange...
Ven til skadet hr. jensen:
- Er du sikker på det var din svigermor, der kørte dig over, jensen?
- Jensen: - ja, jeg kan til en hver tid genkende den latter!
En gammel mand besøger en troldmand...
... og spørger om han kan ophæve den forbandelse
der har været lagt på ham de sidste 40 år.
Troldmanden svarer:
- Det kan jeg godt, men du bliver nødt til at gengive de præcise ord
der blev sagt, da forbandelsen blev kastet over dig.
Den gamle svarer uden tøven:
- Jeg erklærer jeg nu for rette ægtefolk at være..
- I går faldt jeg ned fra en 10 meter høj stige.
- Jamen, du må da have slået dig forfærdeligt?
- Nej nej, for jeg faldt fra det nederste trin!
Jeg ville sende dig noget nydeligt, skønt, sødt, godt, flot, lækkert og sexy...
.. men postmanden bad mig komme ud af postkassen i en helvedes fart
Manden: - Jeg kan ikke forstå hvor alle husholdningspengene forsvinder hen?
Konen: - Prøv at stille dig foran spejlet med siden til, så forstår du det...
Hvordan døde den ordblinde pilot?
- Han sprang ud med en fladskærm.
Så var der udlændingen som var stillet for retten
thi han havde smittet 10 blondiner med HIV.
Dommeren: "Jamen advarede du ikke disse piger?"
Udlændingen: "Jaja mig sige HIV i den.. HIV i den!"
Hvordan måler man en Brønbyfans intelligens?
Med et mikroskop...
Der er kvindelige hormoner i alcohol...
Efter tilstrækkeligt mange genstande kan man hverken køre bil eller holde sin kæft!
To bønder stod og snakkede, og kiggede ud over markerne, og den ene sagde:
"Se derovre, der fik jeg mit første knald. Men moren tog mig på fersk gerning."
"Av for katten, hvad sagde moren til det?"
"Muuuh"
Advarsel: ikke for sarte sjæle
Svigermor kommer ud i køkkenet og siger med hæs stemme:
- Har du ikke noget stærkt til halsen?
- Joh da, hvad med et reb?

Musen og elefanten skulle en dag til stranden,
og elefanten kom først i vandet. - Hej, elefant stil dig lige op! sagde musen.
Elefanten rejste sig troligt op. Musen råbte igen: - Sæt dig bare igen! Da musen
kom ud i vandet, spurgte elefanten hvorfor den skulle rejse sig op fra vandet.
- Jo, svarede musen, jeg skulle bare se om det var dig,
der havde taget mine badebukser på!
En journalist skulle lave reportage fra helvede.
Djævelen viste ham rundt. Et sted var der nogle store gryder, hvor mennesker blev kogt,
der var en gryde for amerikanere en gryde for franskmænd, en for danskere osv.
Og små dæmoner gik rundt med spyd for at folk ikke hoppede op af gryderne,
… men der var ingen vagt henne ved danskernes gryde.
Journalisten spurgte Djævelen om grunden til det.
Djævelen: Det behøves ikke, danskerne har deres egen jantelov, som betyder,
at de selv hiver folk tilbage i gryden, hvis nogen forsøger at komme op.
Præsten til fangen der lige har taget plads i den elektriske stol:
- Er der noget jeg kan gøre for dig min ven?
Fangen: ja, hold mig i hånden....!
"Jeg forstår at Deres kone er sluppet af med sine nervøse anfald"! sagde naboen intereseret.
"Nåh, det klarede lægen meget enkelt. Han sagde det var et typisk alderdoms-problem"!
En skotte besøgte sin ven i England.
Han skulle blive i 14 dage, men da han efter tre uger
ikke havde gjort tegn til at ville rejse, sagde hans ven:
- Tror du ikke, at din kone og dine tre børn efterhånden længes efter dig.
Skotten strålede over hele femøren. - Jeg ville ikke selv bringe det på bane,
men tak skal du have, du gamle. Jeg skal straks sende bud efter dem!
------------------------------------------------------------------------ "Hvad er en guldfisk, far?"
- "Det er en sild, der er kommet til penge, min dreng."
------------------------------------------------------Du sidder bag rattet i en bil og holder en konstant fart.
På din venstre side har du en afgrund, på din højre side har du en brandbil.
Brandbilen holder konstant den samme fart som dig.
Foran dig løber en gris, der er større end din bil.
En helikopter forfølger dig også helt tæt på.
Både helikopteren og grisen holder nøjagtig
den samme fart som dig.
Hvordan bærer du dig ad med at stoppe den vilde kørsel?
Se løsningen længere nede...

Hop dog af den der børnekarrussel!
-----------------------------Pia Kjærsgård sidder i en flyver
... sammen med en hippie og en præst, da piloten siger, at flyet brænder.
Da der kun er 3 faldskærme, siger piloten, at de tre selv må slås om,
hvem der skal have de to sidste.
Pia siger straks, at hun er den klogeste kvinde i verden, så hun tager den første.
Præsten siger, at han står i pagt med Gud, så hippien må gerne tage den sidste.
Hippien siger, at det ikke bliver nødvendigt, da verdens klogeste kvinde
lige er sprunget ud med hans fjeldræv på ryggen.

Måden at opnå indre ro på, er
med selvkontrol at gøre de ting, som du har påbegyndt, færdige.
Så jeg så mig rundt i huset, for at se hvad jeg havde påbegyndt og ikke gjort færdigt...
så nu har jeg drukket resten af rød- og hvidvinen, baileyen, vodkaen, kahulaen,
resten af pakken med pamol, valium, ketoganer og en æske med fyldt chokolade.
Du aner ikke hvor forbasket godt jeg føler mig nu!!!
---------------------------------------------------------- "Tjener, har De gule ærter som vor mor lavede dem?"
- "Det kan De tro, hr." - "Så lad mig få en hakkebøf."
Jeg har altid undret mig over hvad moral egentlig er?
Nu ved jeg det! Moral er en kemisk forbindelse som er let opløslig i alkohol...
Mand og kone kommer gående hånd i hånd langs stranden,
da de ser et stjerneskud. Konen: "Hvad ønskede du dig?"
Manden: "Er du her stadig?"
En mand tog på ferie til Spanien, mens konen,
der var på forretningsrejse, ville komme en dag senere.
Efter at manden havde checket ind på hotellet, så ville han sende sin kone en e-mail.
Desværre kom han til at mangle et bogstav, og e-mailen blev uheldigvis
i stedet sendt til en kvinde, som var blevet enke dagen før.
Da hun checkede sin e-mailkonto, så gav hun et skrig fra sig.
Der stod: "Kæreste hustru, jeg er vel ankommet,
og alting er parat til din ankomst i morgen. Din hengivne mand...
PS: Der er utroligt varmt hernede."
Den unge meget blonde pige
kom hjem og fortæller sin mor hun er gravid.
- Jamen kæreste barn dog! Og du ved vel ikke engang
hvem faderen er, hvis jeg kender dig ret?
- Jo det gør jeg mor, han er tysker og hedder auf wiedersehen...
Hvad betyder det, når der står "XXX" på en pornofilm?
- at tre af de medvirkende blondiner har signeret den.
------------------------------------------------------------”Jeg hørte en sige at jeg skulle leve hver dag
som om det var min sidste. Han glemte bare at sige,
at det betyder at jeg skal leve resten af mit liv i et fængsel.”
Peter Madsen
------------------------------------------------------------------- "Far! Hvem vandt til sqaush idag? Dig eller onkel Per?"
- "onkel Per og far spiller ikke for at vinde, vi spiller for at have det sjovt."
- "Ok far, var det så dig eller onkel Per der havde det sjovest idag?"
-------------------------------------------------------------------------------

ADVARSEL
Om kort tid vil nogle millioner danskere modtage en konvolut,
fra et foretagende som kalder sig "Told og Skat".
ÅBEN IKKE DENNE KONVOLUT !!
Den er inficeret med en virus, der vil slette alle beløb på din lønseddel.
Der er tale om en gruppe af mennesker, der hvert eneste år prøver at lokke
milliarder af kroner fra uskyldige danskere. I brevet påstår de,
at du skylder dem penge som - ifølge organisationen selv
skal bruges til dit eget bedste.
DETTE ER IKKE SANDT !!
Pengene bruges til at subsidiere bønder, børnechecks, krige og lignende pjat.
Oven i købet i samarbejde med en anden stærk organisation kaldet "ATP".
Denne organisation påstår, at den tager penge fra din løn
og sparer dem op til din alderdom.
DETTE ER HELLER IKKE SANDT !
Begge disse lyssky organisationer har narret milliarder af kroner
fra uskyldige danskere - bliv ikke deres næste offer!
Brænd derfor straks konvolutten!
SEND DENNE ADVARSEL VIDERE TIL ALLE DU KENDER
---------------------------Hvad er ligheden mellem en penis og en opvask?
Opvasken kan stå længere.
Hvad er ligheden mellem et wc og et klædeskab?
Hvis du ikke ved det, så skal du ikke komme og besøge mig.
---------------En gammel mand stod på toget og satte sig i en kupe
hvor der sad en punker med hanekam og alt
hvad der nu ellers hører sig til en punker.
Den gamle mand og punkeren sad længe og så på hinanden
uden at sige noget. Da de havde kørt et stykke tid uden at sige noget
sagde punkeren til den gamle mand:
"Hvad så dit gamle fjols, har du aldrig gjort noget vildt?"
Den gamle mand sad et stykke tid og kiggede intenst på
punkeren inden han svarede: "Jo, det har jeg faktisk.
Dengang jeg var ung kneppede jeg en høne, og nu sidder jeg
og tænker på om du måske er min søn."
---------------------

En mand flyver i en varmluftballon
og indser, at han er faret vild. Han flyver nærmere ned til jorden
og opdager snart en mand, der står og ser op på ham fra jorden.
Han sænker ballonen yderligere og råber:
- "Undskyld, men kan du fortælle mig, hvor jeg er?"
- Jeg svæver i en varmluftballon ca. 10 meter over jorden.
- .... Du må arbejde med informations teknologi?"
"Det gør jeg... Hvordan ved du det?"

- "Tjaa, det du fortalte mig, er teknisk set korrekt,
men det kan alligevel ikke bruges til noget som helst."
- Du må derfor være en ledende medarbejder i et større firma."
- "Det er jeg. .. hvordan kan du vide det?"
- "Jo du ved ikke, hvor du er - eller hvor du skal hen,
men du forventer, at jeg kan hjælpe dig. Du er i den samme situation
som før vi mødtes, men nu er det pludselig blevet min skyld."
På kort tid er det blevet min skyld, at du ikke ved hvor du er.
Og du synes, jeg helt gratis skal løse dit problem for dig.
Det er typisk for ledere af store firmaer.
----------------------------------------Hvad giver man en elefant med diarré?
Masser af plads....

Vær flink mod dine børn
- det er dem der skal vælge dit plejehjem.
En mand kommer til psykiateren:
"Doktor jeg har problemer med at få venner.
Er det noget du kan hjælpe mig med … dit fede svin?"
------------------------Folkemængden stod rundt om Jesus der var neglet til korset.
Jesus kalder svagt: John....John. hvor er du?.".
John hører det og maser sig igennem folkemængden for at nå op til sin herre.
Lige før han når derop, er der en soldat, der griber fat i ham, hugger hans højre fod
af og smider ham tilbage ned i folkemængden.
Jesus kalder igen ... svagt:"John... hvor er du?"
Igen kæmper John sig gennem folkemængden for blot at blive grebet af soldaten,
der nu hugger hans venstre hånd af og smider han tilbage i mængden.
Jesus: "John ..." Denne gang lykkedes det John at snige sig forbi soldaten
ved at trække sig selv lhen angs jorden med den hånd, han har tilbage.
Han kigger med bedende nysgerrige øjne op på Jesus:
"Jeg er kommet min Herre. Jeg er her. Hvad vil du sige til mig?"
Jesus: "John... John... Se ... Jeg kan se dit hus heroppe fra."
------------------------En dame går i årevis til lægen hver eneste onsdag. Pludselig en dag
springer hun en onsdag over og onsdagen efter siger hun til lægen:
"Ja, undskyld, at jeg ikke kom i sidste uge, hr. doktor,
men jeg var desværre syg."
---------Der var en patient på et mental hospital,
som hver dag stod med øret mod en væg ind til et andet lokale.
Lægen havde observeret dette og da der var gået en del uger
med det lytteri, besluttede lægen sig for at undersøge sagen.
Lægen gik hen til patienten, og lagde øret mod væggen og
efter ca. 10 minuter sagde lægen til patienten:
- "jeg kan ikke høre noget derindefra, kan du?"
- "Er det ikke mærkeligt - sådan har det været i flere uger."
------------------

To mænd og en kvinde strander på en øde ø.
Efter fjorten dage siger kvinden: Nu har jeg fået nok af det her svineri.
Jeg skyder mig selv, farevel - tak for alt.” Og det gjorde hun så.
Efter endnu fjorten dage, siger den ene af mændene:
Jeg har fået nok af det her svineri. Lad os grave hende ned.
Efter fjorten dage til siger den anden af mændene:
Jeg har fået nok af det her svineri. Lad os få hende gravet op igen.
--------------------------------------

Bon Mot:

Må du lande på den side at virkeligheden, der giver dit liv mest værdi.
Må du slå rødder som en anemone, finde indsigter i dit skjulte landskab
Må du opleve meget for at overleve og formå at fylde livets stol godt ud.
----------------- Hvad er forskellen på en dum mand og en klog mand?
- Der er ingen. De tror begge to, at de ved alting!
----------Hvad er forskellen på mænd og drenge?
Prisen på deres legetøj.
----------Hvorfor kan mænd godt lide at bruge en boremaskine
men ikke en køkkenmaskine?
Køkkenmaskiner har som regel mere end en knap.
----------A woman drove me to drink
- and I had not even the courtesy to thank her." -W.C. Fields
---------------------"Når du peger fingre af andre, så husk
at der så er tre fingre, der samtidig peger mod dig selv"
------------------------En mand kommer ind i en boghandel og spørger:
- Har I bogen "Børneopdragelse er en smal sag?
- Nej, den er desværre udsolgt.
- Ok, så skal jeg have en om at lære selvbeherskelse.
---------Kære gud, lad mig få tålmodighed til at leve med det jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre det, jeg kan - og visdom til at se forskel.
----------------”Hvorfor er det mænd der oftest løber efter piger end omvendt?
Har du nogensinde set en blomst løbe efter en bi?
Eller en Musefælde løbe efter en mus?”.

Børnebøger, der aldrig fik succes ...
Hjemmelavede faldskærme og andre lege, du ikke må lege.
Sådan starter du din egen virksomhed med penge fra din mor's pung.
Hvad rige børn har og du aldrig får.
Fremmede klamme mænd, har det bedste slik.
Dengang da Hr. Gaffel og Fru. Stikkontakt blev gode vender.
Mennesket anatomi - en 3-D bog med særlig focus på underlivet.
"opnå Kontrol på legepladsen" – om at få Respekt igennem frygt.
Sådan får du chokolade til at fylde mere og tilsøle hele i dit ansigt.
Når mor og far ikke kender svaret, siger de at Gud skabte det men....
Sådan døber du din kat.
------------------Skildpadden var blevet overfaldet af tre snegle.
Politiet spurgte den bagefter om den kunne genkende sneglene?"
"Nej, jeg kan ikke huske noget, det hele gik simpelthen så hurtigt."
I Sverige spærrer man de pædofile inde
sammen med mindreårige voldtægtsforbrydere.
Dette fungerer godt og betragtes som en win-win situation.
----------------------------En psykiater besøger den lukkede afdeling
på et andet hospital og spørger forstanderen:
’Hvordan ved I om en patient er klar til at blive udskrevet?’
’Vi giver dem en teske og beder dem om at tømme et badekar, som er fyldt med vand.’
’Og?’
’Ja, så … de, der er klar til at blive udskrevet fjerner selvfølgelig bare bundproppen.’
’Nåååå ja sådan kan man da også gøre ….’
------------------------------

Hørt hos psykologen:
- "Der er aldrig nogen, der tager mig seriøst."
- "Ha! Det må da være din spøg!"
------------------Jeg har en god ven, der skriver festsange.
Og nogle gange også spøgelseshistorier. Men kun
når ånden kommer over ham.
---------------------------------På sygehuset siger lægen til en patient:
”Der er en god og en dårlig nyhed.’ ’Lad mig tage den dårlige først:
’Vi er desværre nødt til at amputere begge dine ben.’
’Hvad er så den gode nyhed?’
’Manden i sengen ved siden, af vil gerne købe dine sko.’

Konen havde været ved lægen.
Manden spurgte til de forskellige undersøgelser:
’Snakkede han også noget om din hængerøv?’
’Nej min skat, dig snakkede vi slet ikke om.’
Som vi har hørt, gik Jesus på vandet på Genesaret sø.
En skotte kom ned for at se stedet. Der var skilte med bådture ud til området
og da han så priserne udbrød han: ’Med de priser er der da ikke
noget at sige til at han gik på vandet.’
------------------------------------------En landmand praler med at han godt kan forstå
hvis hans dyr prøver at sige noget til ham. At han har en telepatisk forbindelse til dem.
En dag dør en af hestene og hans ven spørger: ’Hvorfor spurgte du den så ikke
om den fejlede noget?’ …’Nej, for den nægtede at snakke om sygdom.’
------------------------------Missionæren i Afrika følges til kirke med en lille dreng.
Drengen har sit stiveste puds på men missionæren opdager drengen har gummisko på.
Han siger til ham: ’Du er vel nok fint klædt på til kirke. Men hvorfor har du gummisko på?’
’Det er på grund af løverne, så jeg kan løbe hurtigt væk.’
’Jamen, selvom du har de sko på kan du da ikke løbe hurtigere end en løve.’
’Nej, men jeg kan løbe hurtigere end dig.’
-----------------------------------------------En københavner skulle på jagt i det nordlige Jylland.
Han ville imponere sine venner og øvrige deltagere til jagten
og havde anskaffet sig en hund, som kunne gå på vandet. Ved jagten skød han
den ene and efter den anden. Hunden spurtede hen over vandet og hentede dem,
imens de andres hunde langsomt svømmede ud og kom tomhændet hjem.
Ikke en mine fortrak jagtselskabet og ikke en eneste bemærkning faldt der.
Men endelig samledes de andre i en gruppe og begyndte at snakke
Den ene jæger kom endelig hen til ham og sagde:
’Æ de dej, der hår en hund, der et’ ka svømme?’
----------------------------------------------------------En århusianer kommer ind til lægen med en frø på hovedet.
Lægen siger: ’Og hvad har vi så hér?’
Hvortil frøen svarer: ’Det startede som en byld i bagen.’
------------------------------------Og den gode gamle:
’Hvor mange molboer skal der til at skrue en pære i loftet?’
’501. … 1 til at holde pæren og 500 til at dreje huset.’’
----------------------------------

’Åh nej altså, jeg bliver ved med at glemme
at jeg har sådan en dårlig hukommelse.’
----------------------------------------------------Hvad er paranoia?
Det er når man går ind i den danske folkekirke
en søndag formiddag, og føler der sidder en bagved.
--------------------------------Godt: Du får jern på.
Dårligt: Du har rent faktisk ikke lyst lige nu.
Værre: Du er olympisk udspringer, og TV er på, direkte.
--------------------------------

En patient på sindssygehospitalet sagde til den nye læge:
- "Jeg kan meget bedre lidt dig end den tidligere læge..."
- "Det var da rart med lidt ros, men hvorfor?"
- "Du er lidt mere ligesom os andre...."
---------------------------------------- Doktor, jeg har hovedpine hver dag.
-Jeg forstår det ikke jeg ryger ikke, drikker ikke, passer
min sengetid, gør gymnastik hver morgen, får masser af
frisk luft, spilder ikke tiden på fjernsyn, og jeg spiser
ikke mere end sundt er. Hvad kan der være galt?
- Måske Deres glorie sidder for stramt!
--------------------------------------2 patienter sidder i lægens venteværelse. Efter flere
minutters stilhed spørger den ene: "Hvad fejler du?"
Den anden: "jjjegjjjeg sstsstaammmer hhhehelt
fforfforrfærdeligt...hhvorhvorfor er dududu hher?"
Den første:"Jeg lider såmænd bare af prostata!"
Den anden:"Hhvahvad bbebetydder ppropprostataa?"
Den første(tørt): "Det betyder at jeg pisser som du snakker!"
------------Jægeren var hos psykiateren:
- Jeg har mareridt hver nat, hvor jeg ser min svigermor
komme ridende imod mig på en kæmpemæssig krokodille.
Det gyser i mig ... bare ved tanken om de dyriske øjne, de der
store skarpe tænder, fråden, kløerne og den uudholdelige ånde.
- Hvor vildt, sagde psykiateren, det må være forfærdeligt for dig.
- Ja .... og bare vent til du hører om krokodillen også.
------------

Ideer til klistermærker til bagsmækken.
1. "Det kan godt være jeg kører langsomt, men jeg er foran dig".
2. "Jeg bremser helt tilfældigt og uden grund".
3. "Hvis du ikke kan lide min kørsel, så kom væk fra fortorvet".
4. "Jeg kører denne vej bare for at irritere dig".
5. "Mit hus er brændt, min kæreste er skredet
og min hund er lige død - Tør du overhale?"
------------------------------------------------------ Nej, jeg siger ikke at Klaus er dum. Men her forleden dag,
da han gik op til en tankelæser, så fik han pengene igen!
--------------To skotter mødes efter lang tid og begynder at snakke sammen.
-"Hva' dælen.... du stammer jo ikke mere. Hvordan kan det være?"
"Jeg skulle ringe hjem fra Australien ..... fra en telefonboks!"
-------------------------

En psykolog er en person, som tager en formue for at
fortælle dig noget, din kone gerne vil fortælle dig gratis.
-------------------Det nygifte par gjorde klar til brudenatten, men begge havde et problem.
Han havde ildelugtende fødder, og hun havde en frygtelig dårlig ånde.
For at skjule det lidt, smed han sine sokker i badekarret,
og hun sprayede sig ekstra i munden.
Inden den natlige seance, sagde han:
- Jeg har en tilståelse. Jeg har frygteligt ildelugtende fødder.
- Det er i orden, svarede hun - Jeg har også en tilståelse ...
- ”Åhhh--- Jeg ved hvad du vil sige, afbrød han .....
Du har spist mine sokker ikk'?
-----------------Fru Schiedel betroede under en gudstjeneste i synagogen
sin gamle veninde Rachel, at hendes søn havde det så skidt,
at han nu måtte søge psykologhjælp.
- Og psykologen siger, at han lider
af et voldsomt ødipuskompleks, klager moren.
- Skidt med hvad han fejler, svarer veninden,
- så længe han bare elsker sin mor.
------------De to jødiske mødre mødes
og giver sig straks til at prale med deres sønnernes bedrifter.
- Min søn, siger den ene med stolthed, - tjener masser af penge.
Han er blevet en stor mand inden for sit fag. Han kommer hjem
hver eneste uge og spiser sammen med mig, inviterer mig med på ferie
mindst to gange om året og låner mig sin bil, så tit jeg har lyst.
- Oh ...Min søn er osse en engel her på jorden.
Hver eneste dag året rundt besøger han byens dyreste psykoterapeut.
Og ved du hvad han taler om? .....Han taler om mig.
---------Sønnen til den ældre mor:
Hvorfor tager du ikke telefonen, når jeg ringer til dig?
Moderen: Fordi der er noget galt med den - den ringer hele tiden!
-------------En mand var blevet indlagt på tosseanstalten,
fordi han troede han var en mus. Da han havde været indlagt 1 år,
mente lægerne, at han var rask nok til at kunne blive udskrevet.
Netop som han var ved at tage afsked med overlægen,
kom en kat forbi, og manden begyndte at ryste.
- Hvorfor ryster De? spurgte overlægen.
- Kan du se katten?, spurgte manden og pegede.

- Ja, men du ved jo godt, at De ikke er en mus ikke?
- Jo, jo. Jeg ved det og De ved det, men ved katten det?
-------------En aften på sindsyge hospitalet råber den ene tosse:
"Jeg er Napoleon!" En anden tosse: "Hvordan ved du det?"
Den første tosse: "Det har Gud fortalt mig."
En tredje tosse: "Sludder. Det har jeg sgu' aldrig sagt."
-----------------Da den nye patient havde sat sig til rette på sofaen, startede psykiateren:
"Jeg er ikke helt klar over hvad dit problem egentlig er ... Så kan du ikke starte helt fra begyndelsen?"
"Selvfølgelig", svarede patienten.
"I begyndelsen, lavede jeg himlen og jorden...."
------------------------------Hvordan standser man et skænderi mellem to døvstumme?
- Du slukker bare lyset!
--------------------Konen stod og vendte og drejede sig foran spejlet.
- ”Skat, synes du at jeg er for tyk?”
- ”Jeg vil sige det på den måde, at hvis du var mit badedyr,
ville jeg nok holde op med at puste nu...”
------------ Jeg havde et slemt mareridt i nat!
-Jeg drømte, at jeg var i Italien og spiste spaghetti.
-ok - og hvordan gjorde du så det til et mareridt?? !?
- Jo, for da jeg vågnede, var snoren i mine pyjamasbukser forsvundet..
----------------------------------------------------Et ægtepar kommer til parterapeuten.
Konen lægger ud. - Min mand snakker ikke med mig, klager hun.
- I to år har han ikke sagt noget til mig. Hvad er der galt med ham?
- Er det rigtigt? spørger parterapeuten henvendt til manden.
- Ja det er helt rigtigt, siger manden og nikker bekræftende.
- øhhh….Jeg ville bare ikke afbryde hende.
------------Fru Kristensen var blevet indbudt til et spiritistmøde og
ønskede at komme i forbindelse med sin afdøde mand.
Mens man ventede på, at ånden skulle give sig til kende,
væltede en stol pludseligt inde bag forhænget.
"Åh, sikken en redelighed", sagde hun, "nu er han fuld igen!"
-----------------------

På sin inspektionsrunde traf overlægen på sindssygehospitalet en patient,
som sad og fiskede i et vandfad. - Fanger De noget hr. Jensen?
.... -I et vandfad? Doktoren må jo ikke være rigtig klog.
Og først da lægen var sikkert uden for hørevidde,
hviskede Jensen til en af sine med patienter":
- Når man endelig har fundet et godt sted at fiske,
skal man da ikke fortælle det til alle og enhver.
------------- Fru Olsen! Må jeg låne Deres støvsuger?
- Ikke lige nu! Han vasker op!
---------Patienten smøgede sine bukseben op
og fremviste en række skinnebenssår.
- "Har De spillet håndbold eller fodbold?", spurgte lægen.
- "Ingen af delene", svarede patienten, "jeg spiller bridge!"
---------Den nyudklækkede faldskærmudspringer
kommer grueligt galt af sted ved sit første spring.
Hovedskærmen vil ikke udløses, og han kæmper desperat med
snoren til nødskærmen. Da han er 500 meter over jorden,
kommer en kvinde farende op imod ham.
- Ved De noget om faldskærme? råber han febrilsk.
- Nej! Men ved De noget om eksploderende gasovne?
------------------Tre mindre drenge står og snakker, den første siger:
"Min mor fylder 35 på fredag", den anden dreng siger
"Min mor fylder 34 på søndag".
Den tredie dreng står og kigger tavs ned i jorden,
så de andre to spørger ham hvad hans mor fylder.
Efter en lang pause siger han: "Min far siger
at hun fylder hele bagsædet"!
-------------------Med hjælp fra en masse fertilitetseksperter
lykkedes det en 70 årig gammel dame at få et barn.
Hele hendes familie kommer naturligvis for at se
det nyeste medlem af familien.
Da de spørger efter den lille siger kvinden "ikke endnu".
Lidt senere spørger de igen og for samme svar.
Nu bliver de utålmodige og spørger: "Hvornår kan vi se ham?".
"Når han græder" svarer hun.
"Hvorfor skal vi dog vente på det?" spørger de overrasket.
"Fordi jeg har glemt hvor jeg lagde ham."
---------------

- Doktor, jeg vil gerne sterilisres.
- Jamen, har de talt med deres familie om det?
Det er jo en alvorlig beslutning!
- Ja, vi lavede faktisk en afstemning med min kone og mine børn.
Og der var fjorten for og kun en imod...
-------------------------Den ene mor til den anden:
"Har du besvær med at få din søn ud af sengen om morgenen??"
"Næh, jeg smider bare katten ind til ham." "Hvad hjælper det??"
"Hunden sover i hans seng...."
-----------Hvorfor er det så sundt for øjnene, at man spiser gulerødder?
Har du nogensinde set en kanin med briller?
---------------En nordmand var blevet urolig for sin kone
og henvendte sig til en psykiater.
"Hun lider af tvangstanker", fortalte han, "hun tror,
at alt hendes tøj vil blive stjålet. Da jeg kom hjem igår,
havde hun lejet en mand til at stå og holde vagt inde igarderobeskabet."
--------------Damen i konsultationen: -Doktor, hvad skal jeg gøre med min mand?!
Han taler så frygteligt meget i søvne hver nat!
Lægen: -Har du prøvet at lade ham komme til orde om dagen?!
-----------Lægen kommer ind til patienten:
-Jeg har en god og en dårlig nyhed.
-Giv mig den dårlige først!, siger patienten.
-Vi kom desværre til at fjerne det forkerte ben.
-Hvad er den gode nyhed så?, siger patienten.
-Din sidemand vil købe dine sko!
--------------------Elefanten og musen gik over en hængebro.
Da de var nået ud til midten, faldt broen ned.
Da de endelig kom op på land igen, pev musen:
Det var det, jeg sagde, vi skulle være gået een ad gangen!
-------------- Flot pels, du har her...
Men er du ikke ked af, at et udskyldigt dyr skal betale for dine lyster?
- Siden hvornår er du begyndt at forsvare min mand?
----------------Hvad får mænd til at jagte kvinder, de ikke har tænkt sig at gifte sig med?
Den samme lyst som får hunde til at jagte biler, de ikke har tænkt sig at køre i!
----------------

I en jydsk kirke stod præsten og holdt en dunder-tale til sin menighed
om spiritussens skadelige virkning. For at gøre det forståeligt for alle
hældte han sprit, whisky i et glas og puttede en regnorm ned i glasset.
Ormen foretog et par krampetrækninger
der inde, inden den døde ned på bunden af glasset.
Præsten holdt glasset frem foran sig og sagde:
"Kan I alle se, hvad der sker ,hvis man drikker sprit?"
En mand nede bagved rejste sig da og sagde:
"Tja, man får i hvert fald ikke orm i tarmen!"
--------------Det var en blind og en døv, der gik ind i en butik,
og hvad købte de? - Se og hør.
---------------------

Jeg vil dø sovende, ligesom min farfar.
Ikke skrigende som dem, der sad i hans bil.
------------------------------------------------------------------En sort mand taler til en hvid:
"Da jeg blev født var jeg sort, da jeg voksede op var jeg sort,
når jeg er syg, er jeg sort - og når jeg ligger i solen, er jeg sort.
Men da du blev født, var du lyserød, som mig. Da du voksede op
var du hvid, og når du er syg er du grøn i hovedet, og når du ligger
for længe ude i solen, bliver du først rød, derefter måske brun.
Og så siger man, at det MIG, der er farvet?"
----------------------------------------------------------Et meget gammelt ægtepar er ude at spise en fornem middag
for at fejre deres 75 års bryllupsdag. Den gamle mand læner sig forover
og siger sødt til konen:
"Kære, der er noget, som jeg bliver nødt til at spørge om.
Det har altid undret mig, at vores tiende barn slet ikke ser ud som nogle af de andre.
De 75 år, som vi har været gift, har været den herligste oplevelse for mig,
og det vil dit svar ikke lave om på, men jeg bliver nødt til at spørge,
om han har en anden far?"
Konen kigger ned i bordet ude af stand til at se sin ægtemand i øjnene
og tilstår: "Ja, ja han har." Den gamle mand er meget mere rystet,
end han havde forventet, at ville blive ved at høre tilståelsen. Med
tårer i øjnene spørger han: "Hvem? Hvem er han? Hvem er faderen?"
Igen ser konen ned i bordet og siger ingenting.
Da hun får samlet mod til sig, svarer hun:
"Nej, denne gang var det dig!"
----------------

En aften bringer en familie deres gamle mor til et plejehjem
og efterlader hende der i håb om, at der vil blive taget sig af hende.
Næste morgen vasker sygeplejerne hende, giver hende dejlig morgenmad
og sætter hende i hende i en stol henne ved vinduet,
så hun har udsigt over en dejlig blomsterhave.
Den gamle virker ok, men efter et stykke tid begynder
hun langsomt sådan rent kropslig at falde over til den ene side.
To plejere er straks opmærksomme og skynder sig hen til hende
og hjælper hende op i den vante stilling. Igen ser hun ud til at have det godt,
men så begynder hun igen at hælde til den anden side. De to plejere kommer
atter hen og hjælper hende op i normal position. Sådan går der mange dage.
Da familien ankommer for at se, hvordan det går med hende,
spørger de, om hun bliver behandlet ordentligt og om hun kan lide at være der.
"Jah jo, her er skam meget rart," svarer hun,
"bortset fra, at man ikke må prutte."
---------------------Set på en T-shirt.
"Hvis det ikke lykkes første gang,
er faldskærmsudspring ikke noget for dig."
------------------------------------------------------------Overlægen er på stuegang på tosseanstalten.
Han kigger ind til Sørensen og ser, han har lavet et utroligt flot dukkehus.
Overlægens datter har snart fødselsdag. Han tænker, at det er en perfekt gave til hende.
Han spørger Sørensen, hvor meget han skal have for dukkehuset.
"50.000 kr" lyder svaret prompte.
"50.000 kr. - nej, nej - selv om du er tosset,
må du da indse, at det er alt for dyrt.", siger Overlægen. Men Sørensen er
hverken til at stikke eller hugge i, og han holder fast på de 50.000 kr.
Overlægen forsøger en anden dag med samme resultat.
Da han kommer ind på stuen den tredie dag er dukkehuset væk.
Han spørger Sørensen hvad der er blevet af huset.
"Nåh - det har jeg solgt til Johansen på stue seks," lyder svaret.
"Du skal ikke bilde mig ind, at Johansen havde 50.000 kr.," siger overlægen.
"Næh det havde han ikke.. men han havde to kanariefugle til 25.000 kr. stykket."
-------------------------------------------------------Moderen til et såkaldt problem barn,
var hos psykiateren for at få gode råd.
Psykiateren: "Du er al al for urolig for din søn.
Jeg foreslår at du begynder at tage nogle beroligende piller."
Ved moderens næste besøg hos psykiateren, spurgte denne om pillerne
så havde hjulpet. "Ja det har de da.", svarede moderen.
"Hvordan har din søn det så?", fortsatte psykiateren.
"Hvad rager det mig?", lød svaret roligt.
----------------

En politibil stopper foran en ældre kvindes hus.
Ud af politibilen stiger først en betjent og derefter den ældre kvindes mand.
Politmanden forklarer kvinden at hendes mand vandrede rundt
i parken og sagde at han var faret vild og ikke kunne finde hjem.
Den ældre kvinde kigger på sin mand og siger: "Du er gået derovre
i parken hver dag i, nu snart 30 år. Hvordan kan du fare vild?"
Hendes mand læner frem til hende og hvisker så betjenten ikke kan høre det:
"Jeg var ikke faret vild, jeg var bare for træt til at gå hjem."
------------------En pige har slæbt en dreng med hjem en aften.
Da de er kommet indenfor døren foreslår hun at de laver en 69'er.
"Hvad i al verden er det?" spørger fyren.
Hun prøver at forklare: "Jeg putter mit hoved mellem dine ben
og du putter dit hoved mellem mine."
Selvom han stadig ikke er helt sikker på
hvad hun snakker om, går han med til det.
Lige så snart de er kommet i stilling slår pigen en KÆMPE prut.
"Hvad fanden skulle det til for?" spørger han.
"Hov det må du undskylde, lad os prøve igen.", svarer hun.
De ligger igen i stillingen og endnu engang kommer hun til at slå en prut.
Fyren rejser sig op og tager sin jakke på. "Hvor skal du hen?" spørger hun.
Fyren svarer: "Hvis du tror, at jeg gider at blive og lugte
til 67 til af dem der, så kan du godt tro om igen."
-----------------------En mand og en kone var på deres første besøg
hos lægen, for at få checket konens graviditet.
Det var deres første barn og de var naturligvis nervøse
for om alt nu var som det skulle være.
Da lægen var færdig med at undersøge konen,
tog han et stempel og stemplede konens mave med det.
Da parret kom hjem var de naturligvis meget nysgerrige
for at se hvad det var lægen havde stemplet på konens mave.
Manden tog sit forstørrelsesglas frem og kiggede længe på
de bitte små bogstaver på maven. Der stod:
"Når I kan læse dette
er det tid til at få en tid hos mig igen!"
------------------------------------------En afrikaner fra det indre Afrika,
var på et længere besøg i Danmark og skrev hjem: ’
De har to årstider, en hvid vinter og en grøn vinter.
Men jeg kan bedst lide den hvide vinter, for så fyrer de i husene.’

Den samme afrikaner skrev også:
’De har nogle mærkelige stammetraditioner hér. 22 mand løb rundt og rundt
efter en læderkugle på en græsmark og kort tid efter begyndte det at regne.’
-----------------------------------------------------------------------------------------Hvis en person siger at han har levet et andet liv før dette
og kan bevise det ved at fortælle detaljer om fortiden, hvad kan man så sige
om en person, der påstår at kunne forudsige konkrete detaljer om fremtiden?
-----------------------------------------------------------------------------------En nordmand sidder ved siden af en amerikaner i et fly og nordmanden spørger:
’Where do you come from?’ ’I come from the greatest country in the world.’
’Jamen hei på dei! …Hvorfor snakker du så ikke norsk til mei?’
-----------------------------------------------------------------------------Dommeren i retten spørger betjenten i vidneskranken:
’Hvordan kan du bevise at tiltalte var fuld?’
’Han kravlede rundt ude midt på vejen.’
’Men det er vel ikke i sig selv et bevis?’
’Nej, men jeg blev også selv først helt sikker
da han bad mig hjælpe ham med at rulle vejstriberne op!’
-------------------------------------------------------------------En landmand funderede over sygehusene og behandlingsgarantier, ventelister mv.
Medens han ved at fodre sine grise med alle de medikamenter og produkter
de nu engang putter i foderet sagde han: ’Man skulle have været et svin.
Den får medicin lige meget, om den trænger til det eller ej!’
---------------------------------------------------------En blondine havde haft indbrud og ringede til politiet.
Da de ankom med hundepatruljen græd hun:
’Ikke nok med at man har haft indbrud, så sender de også en blind politibetjent!’
-----------------------------------------Hørt på en kinesisk restaurant... –
"Tjener! Der stod på menukortet at retten var
en kinesisk gryde med stegte nudler."
- "Stegte nudler?"
- "Ja og det smagte såmænd også udemærket,
men jeg kunne altså ikke finde nogle nudler?"
- "Undskyld, det må være en stavefejl. Der skulle stå stegte pudler."
--------------------------------------------------------------------------------En blind mand stod og ventede på at komme over vejen,
Da hans førerhund tissede op ad hans ben. Den blinde mand
rakte ned i sin lomme og fandt en god bid frem til hunden.
En forbipasserene der var vidne til det hele, kunne ikke dy sig og sagde:
"Det var da virkeligt pænt af Dem efter hvad den lige har gjort."
Den blinde: "Egentlig ikke, jeg prøver bare at finde ud af hvor
dens mund er, så jeg kan give den et los i røven
------------

Berømte sidste ord....
1. Den er så tam at man kan putte hovedet ind i munden på den...
2. Det her er da vist en spiselig svamp, tror du ikke? ...
3. Klip den røde ledning over først...
4. Chefen er da ligeglad...
5. Det koster kun det halve ved det her flyselskab...
6. Jeg tror den er død..
7. Jeg går over broen først...
8. Mis.. mis..mis....
9. Hahaha...Osama Bin Laden.. hvad er det for et bøssenavn..
---------En ung og smuk pige var så deprimeret
at hun ville ta' sit eget liv ved at hoppe i havet.
Hun stillede sig op på havnekajen og var netop på vej til at hoppe i,
da en ung pæn sømand så hende, og spurgte hvorfor hun stod der og græd.
Hun svarede at hun ville tage sit eget liv. Han syntes det var synd for hende
og sagde: "Se, du har en masse at leve for. Jeg rejser til Amerika i morgen tidlig
og hvis du vil, så kan jeg smugle dig med mig på skibet".
Han flyttede sig tættere på pigen og lagde armen rundt om hende,
og sagde til hende: "Jeg gør dig lykkelig og du gør mig lykkelig?"
Pigen snøftede: "Ja" Hvad havde hun at tabe?
Om natten smuglede sømanden hende om bord
og gemte hende i en af redningsbådene. Derefter bragte han
med jævne mellemrum mad og drikke. Hver gang han var der,
elskede de længe og heftigt.
Tre uger senere blev hun opdaget af kaptajnen under en rutineinspektion.
"Hvad laver du her?" spurgte kaptajnen. "Jeg har en aftale, med en af sømændene"
forklarede hun. "Jeg får mad og drikke og en rejse til Amerika.
Til gengæld må han kneppe mig så meget han orker".
Kaptajnen svarede: "Så har han virkelig skudt papegøjen,
for det her er færgen mellem Kalundborg og Århus".
---------------------------------------------------------------På den lille græske restaurant.
- "Var buffeten god Hr.?"
- "Ja, rigtig god. Hvad er det her lækre lyserøde kød egentligt?"
- "Det er græsk kanin, Hr."
- "Græsk kanin? Hvordan får I fat sådan noget her i Danmark?"
- "Vi fanger dem selv Hr."
- "Hvordan det?"
- "Vi går efter lyden Hr."
- "Men kaniner siger da ikke noget???"
- "Jo, jo græske kaniner siger Miauuuv..."
--------------------------------------------------- Doktor, jeg har hovedpine hver dag.
Jeg forstår det ikke jeg ryger ikke, drikker ikke, passer min sengetid,
gør gymnastik hver morgen, får masser af frisk luft, spilder ikke tiden
på fjernsyn, og jeg spiser ikke mere end sundt er. Hvad kan der være galt?
- Måske sidder din glorie alt for stramt!
--------------------------------------

SAND DESPERATION:
Fra det ene toilet på hovedbanen til det andet.
- "Kunne du ikke lige række nogle stykker papir ind til mig?"
- "Det kan jeg ikke så godt, - der er heller ikke noget her!"
Pause... - "Du har ikke en avis på dig?"
- "Nej!"
- "Heller ikke en notesbog, en gammel regning, eller noget i den retning?"
- "Ikke så meget som en busbillet!" Lang lang lang pause...
- "Kan du veksle en 500 kr. seddel?"
------------------------------------------- "Lille Per, hvorfor kom du ikke i skole igår?"
- "Min bedstefar døde forleden."
- "Lad nu være med at lyve, jeg så ham sidde i vinduet i sit hus her til morgen."
- "Ja, men mor siger at, hvis vi lader ham sidde til den første,
får vi hans pension for næste måned."
----------------------Tre mænd står og snakker.....
Den første: "Min kone skal en uge til Spanien i år."
Den anden: "Nå, min kone skal 14 dage til Italien."
Den tredje mand siger ikke noget, så de andre spørger:
"Hvad med din kone?"
Hvortil han svarer: "Hende ordner jeg skam selv!"
-------------------------------------------Fru Hansen besøger sin mand i statsfængslet.
- "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden bekymret.
- "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren."
-------------------------------------------- "Deres mand skal have fuldstændigt ro.",
sagde lægen og rakte hende en sovepille.
- "Ok, hvornår skal jeg give ham den?"
- "Du skal ikke give ham den, du skal tage den selv."
---------------------------------------------------------------- "Tjener! Hvorfor får de sådan nogle store bøffer dem henne
ved vinduet? De er meget større end dem vi har fået her."
- "Dem henne ved vinduet kan ses ude fra gaden."
------------------------------------------------------------- Tjener! Der er en orm i min kartofler.
- Undskyld Hr., men bestilte de ikke medister?
----------------------------------------------------------En mand besøgte en spåkone for at se hvad hun kunne fortælle ham,
trods at han ikke havde megen fidus til sådan noget. Såkonen begynder:
- "Du har to børn...." - "He! Du er da ikke så smart. Min kone og jeg har altså tre børn."
Spåkonen fortsætter ufortrydent... - "..Du er også naiv og meget let at narre......"
--------------------------------------------------------------------------------------------------Betjenten til fartbilisten....
- "Så du ikke skiltet med max 50 km i timen?"
- "Jo det så jeg såmænd godt, men jeg så ikke dig."
--------------------------------------------------------

En ung mand er på vej hjem fra kontoret for at holde fyraften.
På vej ud af bygningen ser han direktøren stå ved siden af en makulator
med et stykke papir i hånden. Direktøren kigger på den unge mand og siger:
- "Undskyld, men det her er et meget vigtigt og yderst fortroligt dokument.
Min sekretær er gået hjem for i dag, ved du hvordan maskinen her virker?"
- "Ja da. Nu skal du se. Nu tænder jeg her og så putter du bare papiret ned her."
Den unge mand tænder for makulatoren, direktøren fodrer den med dokumentet
og siger tilfreds: "Tak! Mange tak. Jeg skal bare have en enkelt kopi."
---------------------------------------------------------------------------------- Hvorfor blev du sur på den dejlige pige, du var sammen med?
- Hun spurgte, om jeg kunne danse. - Var det noget at tage så nært?
- Det gjorde jeg, fordi vi dansede, da hun spurgte!
------------------------------------------------------------------ "Har du nogensinde set en flyvende tallerken?"
- "Ja....jeg er gift."
Diskussionen mellem ægtefællerne
var på sit højeste, og så afleverede han denne salut:
- "Jeg er sikker på, at hvis jeg faldt død om på stedet, ville du end ikke fælde en tåre!"
- "Det passer ikke, protesterede hans kone. Du ved udmærket godt,
at jeg er god til at tude uden den mindste grund!"
---------------------------------------------------------- Åge, kan du forklare hvad vand er, spurgte læreren.
- Vand er en farveløs væske, som bliver sort,
når man kommer hænderne i det, forklarede Kloge Åge.
Hvordan kan jeg overhovedet være sikker på, at nogen læser jobannoncerne i Deres avis?
I sidste uge var der en, der søgte en nattevagt. Samme aften blev hans pengeskab tømt.
Scherlock Holmes og Dr. Watson
er på campingtur,og har opstillet deres telt under stjernerne.
I løbet af natten vækker Holmes sin makker og siger: "Watson, kig op på stjernerne
og fortæl mig hvad du konkludere." Watson siger: "Jeg ser millioner af stjerner,
og hvis bare få af dem har planeter, er det meget muligt at der nogen ligesom Jorden,
og hvis der nogle planeter derude ligesom Jorden, er der måske også liv."
Holmes replies: "Watson din idiot, der er nogen, der har stjålet vores telt."
"Er det rigtigt, at De så anklagede slå løs på sin svigermor?"
"Ja, hr. dommer." "Hvorfor greb De så ikke ind?"
"Det så ud til, at han godt selv kunne klare hende."
Har du tænkt på hvorfor ABCDEF bliver brugt til at definere BH størrelser.
A=Acceptabel B=Beautyfull C=Champions D=Dejlige E=Enorme F=falske
En lille orm kom langsom kravlende,
da den pludselig fik øje på en sød ormepige.
- Davs smukke ormepige! - Davs, sagde ormepigen, skal vi elske?
- Det kan vi godt, svarede hanormen, men er du ikke gift?
- Det spiller ingen rolle, sagde ormepigen, min mand er ude at fiske..
------------------------------------En tømrer slår ved et uheld sig selv
over en finger, og må en tur på skadestuen.
Da han sidder i venteværelset kommer der en smuk sygeplejeske forbi
flere gange. 3. gang hun kommer forbi, spørger hun? - Dunker det i den.
- Ja Gu dunker det i den, men kan du ikke lige se på denne her finger først..

Hvorfor gider Julemanden ikke mere gå til Julefrokost.?
Fordi han altid ender i kanen med en gammel sæk.
Manden ringer hjem til konen fra en billiard-klub:
- Nå, jeg må løbe nu, skat. Der står en lang kø og venter ved telefonen..
Har De boet her hele Deres liv? Nej ikke endnu!
"Er du overtroisk"? "Nej, det bringer uheld!"
Mellem venner..
- "Hvordan gik det med din date i går?" - "Det gik rigtig godt tak."
- "Du har jo været ude med hende et mange gange før. Sagde hun endelig ja i går?"
- "På en måde." - "Hvordan?" - "Hun sagde at det var sidste gang hun gad sige nej."
Mand og kone kommer gående hånd i hånd langs stranden,
da de ser et stjerneskud.
Konen: "Hvad ønskede du dig?" Manden: "Er du her stadig?"
Fru Hansen ringer til El-selskabet, efter at orkanen har hærget hendes hus:
"Nu har jeg klaret mig med stearinlys i 4 dage. Nu må I altså snart sende en mand..."
Hvad kalder man ti blondiner der står øre ved øre?
En vindtunnel!
Hansen har lige købt en brugt bil,
hos en forhandler og et par dage senere modtager forhandleren et brev fra samme Hansen:
"Normalt ville jeg ikke klage over en brugt bil jeg har købt, men i går blev jeg rasende.
Min kone var totalt hysterisk og ville flytte hjem til sin mor og fandme nej, om bilen så ville starte!"
Ugeavisens fotograf var forbi for
at fotografere en 95-årig mand i anledning af fødselsdagen.
Da han gik, råbte han lidt halvhøjt til den gamle:
Tak for nu, jeg håber, jeg kan komme igen og fotografere dig, når du bliver 100.
- Jamen, det skulle der da være en god chance for, smilede den gamle optimistisk og fortsatte:
Du ser jo frisk nok ud.
"For at være helt ærlig - jeg har været i seng med din kone. Hvad siger du til det"?
"Så står den 1-1"!
Små drenge leger med soldater, og små piger leger med dukker ...
Store drenge leger med dukker, og store piger leger med soldater ...
Hvad giver man en blondine der har alt?
Pencillin.
Ægtemanden kom susende ind i soveværelset, rev dynen til side,
og der lå kvindemennesket med hans bedste ven:
- Nu ved jeg alt! galede han op.
Hans kone vendte sig roligt:
- Såe? Hvad år døde så Frederik den Syvende?
Hvad er præcisionsarbejde?
Det er når man kan lave et bremsespor i et par G strengstrusser!
Bryllups-joke
Den ene siger til den anden, "Vil du se hvordan man gør et nygift par vildt bange?"
"Ja da ...!?" Den først dreng løber over til det nygifte par "Far! Hej far ...!"

En lille kanin kommer hoppende hen af en sti i skoven, mens den hujer
- "Jeg er en gris, jeg er en gris" Det hører et egern der sidder oppe i et træ,
og den hopper ned foran kaninen.
- "Stop, hør så her dit fjols, du er ikke nogen gris, du er en kanin"
Kaninen kigger et øjeblik på den. Så tager den fat i egernets hale
og knepper den sønder og sammen.
Lidt efter hopper den videre hen ad stien.
- "Jeg er en gris, jeg er en gris!!!"
Hele familien er ude og køre en tur da sønnen spørger:
"Far, hvem fortalte dig for resten hvordan du skulle køre bil før du mødte mor?"
Lille Karen Margrethe kommer til sin mor:
"Mor,hvordan kom lillebror til verden?".
Mor: "Jo, først kom hovedet, så armene, og tilsidst benene ..."
Karen Margrethe: "Skulle du så selv samle ham?"
To regnorme kravlede forbi en tallerken spaghetti.
"Se gruppesex"
- Det irriterer mig, at min kone evig og altid snakker om sin forrige mand!
- Det er da værre hjemme hos mig. Min kone er begyndt at snakke om sin næste mand!
På første række i kirken sidder borgmesteren...
... og kigger op på præsten, som er i gang med sin søndagsprædiken.
Da præsten gennemgår De Ti Bud og når til "Du må ikke stjæle",
begynder borgmesteren at sidde uroligt og kigger sig omkring med et vredt ansigtsudtryk.
Men da præsten når til, "Du må ikke bedrive hor", slapper borgmesteren af igen.
Efter prædikenen spørger præsten borgmesteren, hvad der var i vejen.
- Jo, da du talte om at stjæle, så opdagede jeg, at min tegnebog var væk!
Men da du så begyndte at tale om hor, huskede jeg, hvor jeg havde lagt den ...
Fyren ville gøre indtryk på pigen
og tog hende med ind i en juvelerbutik en fredag lige før lukketid.
- Vælg den diamantring, du helst vil have, sagde han flot.
Hun valgte en ring til 150.000 kr.
- Kan jeg betale med en check? spurgte han juveleren.
- Selvfølgelig, men De må forstå, at jeg beholder ringen,
indtil jeg kan få checken kontrolleret på mandag.
Mandag kom manden tilbage, og juveleren sagde:
- Jeg beklager, men Deres check er blevet afvist af banken.
- Jeg ved det. Jeg kommer også kun tilbage for at takke Dem
og fortælle, at jeg havde en fantastisk weekend.
Konen til manden: - Hvor kommer alle de tomme flasker fra?
- Spørg ikke mig. Jeg har aldrig båret en tom flaske ind i huset...
Admiral Nelson stod på sit skib.
Pludselig råbte udkiggeren: - Skib i sigte!
Nelson: - Bring mig min røde jakke. jeg må være påklædt!
Udkiggeren: - 15 skibe i sigte! Nelson: - Bring mig min mørkerøde jakke.
Man skal ikke se blod, hvis jeg bliver ramt! Udkiggeren: - 45 skibe i sigte!
Nelson: - Hent mig mine mørkebrune bukser!
------------------------------------------------

Den nye skoleinspektør blev på sin første dag
irriteret over den larm, børnene lavede i et klasselokale.
Vredt åbnede han døren og hev fat i den højeste pige, som åbenbart talte mest.
Han slæbte hende ned på sit kontor, satte hende i skammekrogen og bad hende holde mund.
Nogle minutter senere stak en dreng hovedet ind og spurgte:
- Hr. inspektør, hvornår får vi vores lærerinde tilbage?
---------------------------------------------------------------Hvad er det værste for en bøsse?
Svar: en endeløs nat
Sørens børnehaveklasse var på besøg på politistationen
hvor en politibetjent viste dem rundt.
Betjenten viste dem en plakat med de mest efterlyste personer.
- Er ham der virkelig efterlyst spurgte Søren?
- ja!, sagde politibetjenten, ham vil vi meget gerne have fat i.
- I er da ikke for kloge, sagde Søren og rystede på hovedet.
I skulle da have snuppet ham da I tog billedet.
Mænd bruger ikke sex for at opnå noget.
Det er nemlig kun sex, de vil opnå
Du var så grim som lille, at din mor måtte hænge en kotelet
om halsen på dig, før hunden gad at lege med dig!
Tre venner sad på en cafe og snakkede.
Jeg tror, min kone har en affære med en rørlægger,
for i går fandt jeg en rørtang under vores seng, og det var ikke min.
Den anden af vennerne troede hans kone havde en affære med en tømrer,
for han havde fundet en hammer, og det var ikke hans.
Og jeg tror min kone har en affære med en hest, sagde den tredje.
De andre kiggede mistroisk på ham.
Jo, sagde han, i går fandt jeg en jockey under min seng.
Manden: "Skal vi ikke prøve en anden stilling i aften?"
Konen: "Ok, du står her og stryger, mens jeg sidder i sofaen og prutter."
Knud: Vi har tænkt os at starte et fodboldhold.
Kunne du tænke dig at være med?
Poul: Jeg ville gerne, men jeg har desværre ikke en pind forstand på fodbold.
Knud: Det betyder ikke noget. Vi har også brug for en dommer.
Hvad er ligheden imellem en elektrisk togbane og barmen på en kvinde?
De er begge lavet til børn men det er mændene der bruger dem.
Hørt på kontoret:
- Hvor uheldig kan man være?
Når man endelig kommer til tiden, så har chefen sovet over sig.
Hvordan gik din ferie?
- Guddommeligt - Hvad vil det sige?
- Fuldstændig som der står i bibelen. Det regnede i fyrretyve dage og fyrretyve nætter.
Hanefar står og skælder en ung hane ud.
I mellem dem ligger der et knust æg.
- Er det dig, der har knaldet min datter, kagler hanefar.

- Far, er Gud en mand eller en kvinde?
- Begge dele min dreng. - Far, er Gud sort eller hvid?
- Begge dele min søn, begge dele.
- Far, er Michael Jackson Gud?
Hvorfor laver blondiner ALDRIG dobbeltportion af en kageopskrift?
- Fordi ovnen ikke kan komme op på 400 grader.
--------------------------------------------------------------------

Du lovede ikke at sladre til far og mor om,
hvad tid jeg kom hjem i nat, sagde søsteren surt til sin lillebror.
- Det gjorde jeg heller ikke, protesterede han, jeg sagde bare,
at jeg havde for travlt med at spise morgenmad til at se på klokken!
Hvad bliver der serveret til postvæsenets julefrokost?
- Tebreve, postevand og kuvertbrød..
Hvorfor skal man bestille tid til en synsk?
Hvad kalder man en brunette med en blondine på hver side?
Tolk!
- Hvad er det første du ser efter,
når du møder et rigtig flot pigebarn.....?
- Om min kone er i nærheden
Pludselig smed sandsigersken spåkortene på gulvet,
rejste sig op og knaldede den unge smukke kvinde en ordentlig en
- Hvad er meningen, spurgte den unge dame.
- Det er straffen for at gå i seng med min mand.
- Men jeg har da aldrig været i seng med din mand.
- Nej, men det er du på torsdag.
- Jeg kan da ikke andet end sige, at vi er meget utilfredse
med de billeder, De tog af vores søn forleden dag.
Han ligner jo fuldstændig en abe!
- Det burde De have tænkt på, inden De bad mig om at tage billederne!
"Er det rigtigt, at De så anklagede slå løs på sin svigermor?"
"Ja, hr. dommer." "Hvorfor greb De så ikke ind?"
"Det så ud til, at han godt selv kunne klare hende."
Mellem venner:
Jeg har den perfekte svigermor.
Hun er senil så når hun ankommer i taxa, går jeg bare ud
og siger, tak for besøget svigermor, kan du nu komme godt hjem.
Peter kommer til lægen, smider bukserne og viser ham "kalorius"
Lægen: Hvad er der dog sket med dig?
Peter: Min elskerindes mand kom hjem
og han skød mig i lysken med et haglgevær.
Lægen: Prøv at ringe til ham. Han kan bedre hjælpe dig, end jeg.
Peter: Er han da speciallæge I sønderskudte pikke?
Lægen: Nej. Han er fløjtespiller. Han kan lære dig at holde den,
så du ikke pisser i alle retninger.
-------------------------------

Lille Karen Margrethe kommer til sin mor:
"Mor,hvordan kom lillebror til verden?".
Mor: "Jo, først kom hovedet, så armene, og til sidst benene ..."
Karen Margrethe: "Skulle du så selv samle ham så han blev hel?"
------------------------------------------------------------------------------Du går hen til den lækreste pige på diskoteket, og siger:
"Mit ur kan spå". "Nå kan det det?" siger hun.
"Ja det spår at du snart ingen trusser har på."
"Jo det har jeg!" svarer hun.
"Satans også, så er det en time foran!".
--------------------------------------Dinglevorn kom hjem ud på de små nattetimer,
og ragede længe rundt for at finde lyskontakten i soveværelset.
Til sidst sagde han bedende: - Oda, hvorfor skælder du ikke ud,
så jeg i det mindste kan finde sengen?
--------------------------------------------Jeg har altid undret mig over hvad moral egentlig er?
Moral er en kemisk forbindelse, der er let opløslig i alkohol..
Hvordan får du din mand til at lave mavebøjninger?
Du lægger fjernbetjeningen I mellem hans fødder.
Hvad har han gjort galt,
hvis konen kommer ind i stuen og brokker sig?
Han har gjort lænken for lang!
-------------------------------------Hvorfor kunne fåret ikke gå, da det blev født?
Fordi det var lam.
-------------------------------------------------------------------- Har De problemer med spiritus? - Nej, kun fornøjelse!
----------------------------------------------------------Telefonsvarer: De har ringet til Foreningen for Tinitusramte,
læg en besked efter hyletonen.
------------------------------------------En midaldrende mand siger til sin kone
Du burde ikke gå med bh.
- Tak skat. Synes du, at min bryster stadig er dejligt faste?
- Nej, men hvis de hænger, kunne de måske trække rynkerne ud af dit ansigt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------To små drenge står og ser på et par der netop er trådt ud af kirken.
Den ene siger til den anden, "Vil du se hvordan man gør et nygift par vildt bange?"
"Ja da ...!?" Den først dreng løber over til det nygifte par "Far! Hej far ...!"
-----------------------------------------------------------------------------------------Hr. Jensen har fået sin bil stjålet.
Nu brokker han sig til forsikringsselskabet over,
at han havde fået en anden bil i stedet for pengene.
- Sådan er betingelserne, siger forsikringsagenten.
Hvis vi kan finde en passende erstatning, behøver vi ikke udbetale pengene.
- I så fald vil jeg gerne opsige min kones livsforsikring.
---------------------------------------------------------------Dommeren afleverer sin bil til mekanikeren:
- Sværger De, at De vil reparere karburatoren,
kun karburatoren og intet andet end karburatoren....

Læreren: "Børn nu må I ikke glemme at se solformørkelsen på søndag?"
Lille Per: "På hvilken kanal kommer den?"
Lille Per kom hjem fra sin første skoledag, og hans mor spurgte "Har du lært noget?"
- "Ikke det mindste – så læreren sagde, vi skal komme igen i morgen!"
Det var en trold, en alf, en heks, en klog svensker og en dum svensker.
De skulle finde ud af hvem der skulle have den 100 kr seddel der lå på bordet.
Lige pludselig gik lyset ud og lidt efter kom det igen, men pengene var væk!
Hvem havde taget den?
Svar: Den dumme svensker, for der findes ikke trolde,
alfer, hekse og kloge svenskere...
--------------------------------------2 mænd støder på hinanden i en mørk sidegade, og den ene viser en flaske frem:
– Var det noget? Kun 50 kroner. – Okay, sagde den anden, betalte og fik sin flaske.
– Her har du et telefonnummer, hvis du vil have mere, sagde sælgeren og gav ham en seddel.
Køberen gik hjem, skænkede et stort glas og konstaterede straks, at det slet ikke var alkohol.
Harmfuld ringede han til det nummer, han havde fået, og en stemme sagde:
– Randers Vandværk, goddag...
---------------------------------------- Far, kan du ikke hjælpe mig med denne her matematikopgave?
- Jo, da, lille Ole. Hvad drejer det sig om? - Jeg skal finde fællesnævneren.
- Har de ikke fundet den endnu? Den ledte vi også efter, da jeg gik i skole.
Hvad er den skotske kur mod opkast?
At læne sig ud af et vindue med en mønt i munden.
Århusianeren, der var ansat på et lager,
var utrolig langsom og lagerforvalteren råbte en dag:
- "Er der da overhovedet ikke noget du er hurtig til?"
- "Joh... jeg er hurtig til at blive træt..."
Hvordan dyrker man sikker sex? - Man oplyser falsk navn og adresse!
En mand og kone lå i sengen og så fodboldkamp.
Manden slap en lille vind under dynen og konen vendte sig og spurgte manden:
"Hva var det?". "Det var et frispark", svarede manden.
Lidt efter slap konen en vind, hvorefter manden spurgte: "hva var det?".
"Det var en udligning", svarede konen. Så gik der et stykke tid,
så slap manden en ordenlig en, hvor der kom tyndt med og det hele.
Konen vender sig forbavset om og spurgte "hvad var dog det?".
Manden smilede og svarede: "Det er blevet halvleg,
så nu skal vi bytte side......"
--------------------------------92% af alle mænd sover senest 20 min. efter sex
- hvilket kan give farlige situationer i trafikken,
da de som regel er på vej hjem til konen på det tidspunkt.
Hvad får man hvis man parrer et tusindben og en papegøje?
- En Walkie Talkie!
Hvad får man, hvis man krydser en bussemand med en hund?
En snothvalp.
--------------

- Hvad er en voksen?
- En person der ikke længere gror i enderne, men kun på midten!
------------------------------------------------------------------------------------Skilt i blomsterbutik:
"Send en buket til den du elsker, på denne Valentines Day.
Og nu, når du er i gang, hvorfor så ikke også sende en buket til din kone?"
------------------------------------------------------------------------------------------------En amerikaner og en dansker
stod og snakkede. Så sagde amerikaneren
- Når jeg starter min bil, og kører ud over mine marker, er jeg først
derude ved enden, når solen går ned! Danskeren griner og siger:
Jahhh... sådan en bil har jeg også haft...
---------------------------------------------- Hvordan går det med din hovedpine?
- Tak, udmærket. Hun er på ferie hos sin mor ...
-----------------------------------------------------------------Tumpen kommer ind på en Århusiansk politistation:
-hej, jeg hører at I søger en mand i 30 års alderen med mellemblondt hår
på omkring 80 kg og ca. 182 cm høj, der har en sygelig trang til
at voldtage mindreårige piger... Jeg vil bare sige
at det job er som skræddersyet til mig!
---------------------------------------------To skotter er til begravelse for at tage afsked med en fælles ven.
De ved, at de begge skylder den afdøde 10 pund og nu er det sidste chance.
Den ene tager noget modvilligt de 10 pund frem og lægger dem på kisten.
Den anden lægger en check på 20 pund og napper den første`s 10 pund`s seddel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lille Per tager telefonen, og en stemme beder om at tale med husets herre.
Lille Per: "Hun er desværre ikke hjemme, men du kan tale med min far."
-----------------------------------------------------------------------------------------Mandsmod.... ? det er når manden kommer fuld hjem midt om natten,
konen står parat med kosten, og han så siger: "er du stadig ved at gøre rent
eller skal du bare ud og flyve en tur?"
--------------------------------------------------------- Der findes utrolig mange piger, som ikke vil giftes.
- Hvordan kan du vide det? - Jeg har spurgt dem!
-----------------------------------------------------------------------------En lille kanin kommer hoppende hen af en sti i skoven, mens den hujer
- "Jeg er en gris, jeg er en gris" Det hører et egern der sidder oppe i et træ,
og den hopper ned foran kaninen. - "Stop, hør så her dit fjols,
du er ikke nogen gris, du er en kanin"
Kaninen kigger et øjeblik på den. Så tager den fat i egernets hale
og knepper den sønder og sammen. Lidt efter hopper den videre
hen ad stien. - "Jeg er en værre gris, jeg er en gris!!!"
--------------------------------------------------------------Admiral Nelson stod på sit skib.
Pludselig råbte udkiggeren: - Skib i sigte!
Nelson: - Bring mig min røde jakke. jeg må være påklædt!
Udkiggeren: - 15 skibe i sigte! Nelson: - Bring mig min mørkerøde jakke.
Man skal ikke se blod, hvis jeg bliver ramt!
Udkiggeren: - 45 skibe i sigte! Nelson: - Hent mig mine mørkebrune bukser!

En ung mand fra Fyn anmodede om
at blive kasseret til militæret på grund af dårligt syn.
Han bragte sin kæreste med som bevis.
----------------------------------------------Hvad får man, hvis man krydser en bussemand med en hund?
En snothvalp.
--------------------------------------------------------En ny lærer i Lille Per´s klasse ville afprøve
sine psykologiske evner på eleverne. Lærerinden:
"Alle der tror at de er dumme skal nu rejse sig op."
Efter et par sekunder rejser Lille Per sig op.
Lærerinden: "Lille Per, tror du, at du er dum?"
Lille Per: "Nej, men jeg synes ikke, du skulle stå der helt alene."
---------------------------------------------------------------------------Du er da ikke rigtig klog,
når du forærer din kone tallerkener til 100,- kroner stykket!
Jo, for så tør hun ikke lade mig vaske op
"Vi har fået en smart ny brødrister, hjemme hos os
- når brødet er færdigt, ringer en lille klokke!"
"Det er da ingenting - vores opsender røgsignaler!"
Hvordan dyrker man sikker sex?
- Man oplyser falsk navn og adresse!
Dig og din fodbold!
- Du kan ikke engang huske hvornår vi har bryllupsdag.
- Selvfølgelig kan jeg det. Det var dengang vi slog Sovjet 4-2.
Jomfru Maria havde af Gud fået lov at komme ned på Jorden
i et par dage, mod at hun ringede hjem til ham hver aften.
Første aften ringede hun: Hej det er Jomfru Maria,
i dag har jeg prøvet at drikke mig fuld.
Gud svarede: Hmm, det må du love ikke at gøre igen.
Anden aften ringede hun: Hej det er Jomfru Maria,
I dag har jeg røget mig skæv.
Gud svarede: Hmm, det må du love ikke at gøre igen.
Tredje aften ringede hun: Hej, det er Maria.....
Bondemanden & hans kone lå og læste i sengen.
Pludselig kigger han op fra bladet og siger til konen:
- "Vidste du at menneskene er det eneste væsen hvor også hunkønnet kan få orgasme?"
Konen ser lystigt på ham & siger: - "Åh er det sandt? Bevis det!"
Han tænker sig om, rejser sig & går ud. En time senere kommer han svedig tilbage
& siger: - "Jeg er helt sikker på at koen & fåret ikke kan få orgasme,
men sådan som den gris skriger er jeg lidt i tvivl med den..."
En and kom ind til købmanden og spurgte: "Har du majs?"
Købmanden svarede: "Nej, jeg har ikke majs!"
Dagen efter kom anden igen ind til købmanden og stillede det samme spørgsmål:
"Har du majs?" Købmanden svarede igen: "Nej, det har jeg ikke,
og hvis du kommer og spørger om det en gang til,
så tager jeg et søm og hamrer det igennem din svømmehud!"
Anden gik igen. Den tredje dag kom anden ind til købmanden igen, og spurgte:
"Har du søm?" Købmanden svarede: "Nej!"
Anden: "Har du majs?"

Manden: "Skal vi ikke prøve en anden stilling i aften?"
Konen: "Ok, du står her og stryger, mens jeg sidder i sofaen og prutter."
--------------------------------------------------------------------------------------------En mor stod i kø med sin datter lige bag en meget kraftig dame.
Pludselig gik den kraftige dames personsøger i gang med at bippe
og datteren sagde: "Pas på mor! Hun bakker."
----------------------------------------------------------- Mor, mor, hvad sker der med folk, når de dør?
- Så bliver de til støv, lille Ole. - Så tror jeg, der ligger et lig under min seng.
----------------------------------------------------------------------------------------------En fisker fra Esbjerg tager ud for at fiske på en kold vinterdag.
Han sætter sig ude på isen, og begynder at bore hul, da en dyb rungende stemme
pludselig siger: - Der er ingen fisk under isen!
Fiskeren kigger sig omkring, men kan ikke se nogen, og så borer han videre.
- Der er ingen fisk under isen, siger stemmen igen.
- Vorherre, er det dig, spørger fiskeren forvirret.
- Nej, det er inspektøren i skøjtehallen!
---------------------------------------------Hørt ved nytårsfesten:
- Jeg må sige, at det altid er en fornøjelse at være i selskab
med civiliserede, normale og intelligente mennesker.
Men ok, jeg nyder da også at være med til denne fest..
---------------------------------------------------------------Hvorfor er de Århusianske kartoffelavlere
begyndt at køre rundt på deres marker i en damptromle?
Svar: De prøver at dyrke kartoffelmos
------------------------------------------------Der var julebal i den borgelige, og Anders
havde da også fundet en pige, han dansede med flere gange.
Midt på aftenen, foreslog hun pludselig at de tog hjem til hende.
Udenfor var der både mørkt og tåget. - Det gør ikke noget,
sagde Anders og tog en kæmpe lommelygte op af lommen.
- Sig mig Anders, har du haft den i lommen hele aftenen?
- Ja det har jeg da. Så kan vi godt gå ind og danse videre.
--------------------------------------------------------------------------Så var der den om historikeren der sagde op
fordi han ikke mente der var nogen fremtid i jobbet.
-------------------------------------------------------------------En yderst flot mand og en smuk kvinde
havde ved cocktailpartyet en meget interessant dialog.
Pludselig siger han: - "Du ligner ganske bestemt min 3. kone!"
- "Såee, hvor mange gange har du da været gift??"
- "2 gange!!" svarer han hurtigt tilbage.
---------------------------------------------Han gik til lægen og sagde:
- "Jeg forstår det altså ikke, doktor. Den ene gang jeg går i seng med min kone
fryser jeg over hele kroppen - og den anden gang er jeg badet i sved."
Lægen undersøgte ham, men fandt intet galt. Jeg må ringe til din kone sagde lægen.
Han ringede til hende, og hun svarede: - "Det kan jeg da let forklare.
Den ene gang var i januar og den anden gang var i August!"
----------------------------------------------------------------------Og så var der bedemanden,
der havde lukket på grund af dødsfald...
God samvittighed er tegn på en dårlig hukommelse.

En ung brunette går til lægen og siger,
at hendes krop gør ondt, uanset hvor hun rører ved den.
Umuligt siger lægen. Vis mig det.
Hun trykker med pegefingeren på albuen og skriger af smerte.
Så trykker hun på sit knæ og endnu et skrig lyder. Det samme sker,
da hun trykker på sin ankel og skulder.
Lægen siger: du er ikke rigtig brunette, vel?
Nej siger pigen. Jeg er i virkeligheden blondine.
Det tænkte jeg nok, siger lægen. Din finger er brækket!
------------------------------------------------------------------Inger-Margrethe er fantastisk til at kysse.
-Hvor ved du det fra? -Det har jeg fra hendes egen mund
-----------------------------------------------------------------------Peter, nævn et eksempel
på menneskets tilpasningsevne, spurgte læreren.
Ja min mor har taget 15 kg på, og hendes skind passer hende stadigvæk!
Hvad er ligheden mellem modeltog og bryster?
De er beregnet til børn. Og Mænd er vilde med dem.
---------------------------------------------------------------- Der findes utrolig mange piger, som ikke vil giftes.
- Hvordan kan du vide det? - Jeg har spurgt dem!
En tømrer slår ved et uheld sig selv over en finger, og må en tur på skadestuen.
Da han sidder i venteværelset kommer der en smuk sygeplejeske forbi flere gange.
3. gang hun kommer forbi, spørger hun? - Dunker det i den.
- Ja Gu dunker det i den, men kan du ikke lige se på denne her finger først..
--------------------------------------------------------------------------------------------En far spørger sin søn, Emil, på 10 år
om han kender historien om bien og blomsten?
"Det vil jeg altså ikke vide noget om" siger Emil og bryder hulkende sammen.
"Jamen Emil da, hvad er der galt"? Spørger faderen.
"Åh ser du far" siger Emil, "Da jeg var 7 år gammel fortalte du mig, at julemanden ikke findes.
På min 8 års fødselsdag siger du, at påskeharen heller ikke findes og for at slå hovedet på sømmet
så fortalte du mig sidste år, at tandfeen er rent opspind, så hvis du nu vil fortælle mig,
at voksne ikke har sex, så har jeg altså ikke nogen grund til at leve videre!!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------Skilt i skotøjsbutikken:
Hvis De ikke kan li´ vores højhælede sko, kan De få et par flade.
--------------------------------------------------------------------------------- Du elsker mig ikke så meget som dengang, Ole!
Før i tiden gav du mig det største stykke af kagen, og nu tar´ du det største til dig selv!
- Nej, skat, det er ikke fordi jeg ikke elsker dig mere, du er bare blevet bedre til at lave mad!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den russiske oliesheik købte nogle kostbare malerier
kort før jul på en kunstauktion i New York.
- Det bliver sandelig nogle flotte julegaver, sagde den imponerede kunsthandler.
- Julegaver? fnøs sheiken. Hvad antager De mig for? Det er julekort!
----------------------------------------------------------------------------------Hvad er forskellen på en optimist, en pessimist - og en ingeniør?
Optimisten siger, glasset er halvfuldt. Pessimisten siger, det er halvtomt.
Men ingeniøren siger, det er dobbelt så stort, som det behøver at være
-------------------------------------------------------------------------------------Hvad har en kat inde i hovedet? ……. Svar: Mis-tanker...

Hvordan kan det være det hedder en månedsløn?
Der er jo kun penge til 14 dage.
-----------------------------------Efter det sidste nederlag har Vejle besluttet at købe nye spillere.
Som angreb: To jøder, fordi de ikke mere må forfølges.
Som midtbanespillere: En kineser, en indianer og en neger for at gøre spillet mere farverigt.
Som forsvar: To bøsser så der kommer mere tryk bagfra Som målmand en 50-årig nonne,
fordi der de sidste 30 år ikke er gået noget ind hos hende.
-----------------------------------------------------------------------Hvad giver du en kvinde der vil have ømhed og varme?
- Slå hende med en radiator og trøst hende bagefter!!
------------------------------------------------------------------Den uerfarne fyr fortæller sin kammerat om sit første besøg hos en luder:
"Det var helt vildt, da jeg kom ind smed hun sig på sengen
og skreg PISK MIG SLEMME DRENG, PISK MIG....!
Nøøj, siger kammeraten, hvad gjorde du så....?
“Jeg havde jo ingen pisk med, så jeg nikkede hende en skalde....!!!
--------------------------------------------------------------------------------------To lastbilchauffører fra Århus kørte gennem nogle små gader.
De kom til en tunnel og et skilt: "Højde 4,8 m".
De steg begge ud og målte deres bil, 5,3 meter.
- Hvad skal vi gøre? spurgte den ene.
Den anden chauffør kiggede sig lidt omkring, og tog så en hurtig beslutning:
- Ikke en betjent i nærheden, vi tager sgu chancen..!
------------------------------------------------------------- "Det eneste gode ved at blive senil er,
at man så møder mange nye mennesker hver dag..
----------------------------------------------------------------Damen kom ind i forretningen og sagde:
- Jeg har købt dette glas marmelade i går, men jeg kan ikke få låget af ?
Ekspedienten tog glasset, så på det og sagde:
- Skidt med det, der er god tid, det er holdbart til september næste år !
En stemme i højttaleren i Kastrup lufthavn:
Alle fly er en halv time forsinket.
Flyet til Rom afgårkl. 6.00 i stedet for kl. 5.30.
Flyet til London afgår kl. 8.00 i stedet for kl. 7.30.
Og flyet til Århus afgår, når den lille viser står på ni,og den store står på tolv!
Fru Nielsen havde malere,
og en morgen sagde hun til den ene:
- I dag må De passe på, maler, for jeg drømte i nat, at De faldt ned fra stigen.
- Kære frue, man skal ikke tro sine drømme. Jeg har i 3 nætter drømt, at De gav os kaffe.
Et ældre ægtepar sider på en fin restaurant
og spiser da tjerneren kommer hen med en skål vand med citroner i
Manden: Hvad er det ?? Tjeneren: Det er en skylleskål til at skylle Deres fingre
Tjeneren sætter skålen og går ud igen
Konen: Når du spørger dumt så får du et dumt svar.
Spis nu din citronsuppe!”
---------------------------- Jeg kan ikke huske om jeg har fortalt dig min nye vittighed.
- Er den morsom? - Ja.
- Så har du ikke...
----------------------------------------------------------Den unge og meget blonde pige kom hjem og fortæller sin mor hun er gravid.
- Jamen kæreste barn dog! Og du ved vel ikke engang hvem faderen er,
hvis jeg kender dig ret? - Jo mor, han er tysker og hedder auf wiedersehen...

Peter fortæller sin kollegaer at han lige har bestilt familiens ferie.
- Vi skal til Florida - Du ved drinks til mig, sol til lillemor, sand til børnene
og hajer til svigermor.
------------------------------------------------------------------------------- Der går rygter om, at du har fundet en pige med kæmpebryster!
- Ja - hun ligner en kommode, hvor den øverste skuffe er trukket ud
-------------------------------------------------------------------------------------3 håndværkere sidder på en bar og praler.
En murer, en tømrer og en elektriker.
"Ja, murerarbejdet er jo det ældste"! sagde mureren, "for vi byggede Babelstårnet"!
"Nej"! siger Tømren, "Det er vores erhverv, for vi byggede Noahs Ark"!
"Ja.ja"! siger elektrikeren, " På skabelsens dag, sagde gud: "Lad det blive lys"!
og da havde vi allerede lagt alle kabler ud"!
--------------------------------------------------Ved en reception på den svenske ambassade
faldt en kvik ung mand i snak med en ældre herre ved punchbowlen.
Snakken faldt på ishockey VM, som Canada netop havde vundet. Den kvikke unge mand s
sagde opmuntrende: "Det er jo en kendt sag, at alle canadiere enten er ishockeyspillere eller ludere!"
"Min herre!" sagde den ældre. "Jeg må gøre Dem opmærksom på, at min hustru er canadier!"
"Nå," sagde den unge mand, "hvilket hold spiller hun for?"
----------------------------------------------------------------------En dame fik at vide, at hun skulle holde sig
fra alt, der havde med alkohol at gøre.
Næste dag blev hun skilt fra sin mand.
------------------------------------------------Dommeren: "Hvad laver De til dagligt?"
Kvinden: "Jeg er skolelærer."
Dommeren: "Jeg har ventet i mange lange år på, at en skolelærer skulle stå i min retssal.
Kvinden: "Jeg er ikke helt med hr. Dommer..."
Dommeren: - Thi kendes for ret. Sæt Dem ned
og skriv 500 gange "Jeg kører aldrig mere over for rødt..."
------------------------------------------------------------------------Hvorfor gik Moses rundt i ørkenen i 40 år?
Fordi allerede den gang stoppede mænd ikke for at spørge om retning!
-----------------------------------------------------------------------------------------Hvad er ligheden mellem en stropløs kjole og en regering?
Svar: Der er ingen, der forstår hvordan den kan blive siddende
og lige så mange, der håber den falder.
------------------------------------------------------------------------Du går hen til den lækreste pige på diskoteket, og siger:
"Mit ur kan spå". "Nå kan det det?" siger hun.
"Ja det spår at du har ingen trusser på."
"Jo det har jeg!" svarer hun.
"Satans også, så er det en time foran!".
-----------------------------------------Fik du noget, da din bedstefar blev lottomillionær ?
Ja en ny bedstemor..
-----------------------Direktøren:
- Hvorfor tror du at min nye privatsekretær har brugt computeren?
- Jo, for der er retteblæk på skærmen...
------------------------------------------------.

Jægeren var hos psykiateren:
- Jeg har mareridt hver nat, hvor jeg ser min svigermor
komme ridende imod mig på en kæmpemæssig krokodille.
Det gyser i mig bare ved tanken om de dyriske øjne, de
store skarpe tænder, fråden, kløerne og den uudholdelige ånde.
- Hvor vildt, sagde psykiateren, det må være forfærdelig for dig.
- Ja og så bare vent til du hører om krokodillens udtryk.
----------------------Kæresteparret er hjemme hos hende,
der endnu bor hjemme hos sine forældre.
Fyren siger på et tidspunkt: - "Jeg skal lige låne toilettet."
- "Det kan du ikke. Mine forældre sover lige ved siden af og de er gået i seng."
- "Jamen hvad så?" - "Brug køkkenvasken I stedet."
Lidt efter stikker fyren hovedet ind på værelset igen...
- "Ehm.. har du noget toiletpapir?"
---------------------------------------Det er muligt at en datamaskine kan erstatte 8 af firmaets sekretærer...
... men til gengæld var julefrokosten i år røvkedelig!
----------------------------------------------------------------Faldskærm sælges. Kun brugt en gang. Aldrig åbnet.
-----------------------------------------------------------------------Magelige Martin var på kro
og dansede med den ene pige efter den anden.
Selv syntes han, at han var uovervindelig. Til sidst bestemte han sig
for en af de unge piger og bød hende til sit bord. Hun slog til. Martin bød på champagne.
Da champagneflasken var tom, sagde hun: - Du minder mig om en ørkensheik, Martin.
- Mener du det, spurgte Martin meget imponeret over det indtryk, det var lykkedes ham
at gøre på pigen. - Ja. For det første ryger du ægyptiske cigaretter.
For det andet danser du som en kamel..
--------------------------------------------------Tre kvinder dør sammen i en ulykke og kommer i himlen.
Da de ankommer, siger Skt. Peter, "Vi har kun en regel her i himlen
… træd ikke på ænderne."
Så kommer de ind i himlen, og ganske vist, der er ænder over det hele.
Det er næsten umuligt ikke at træde på en and, og selvom de prøver deres bedste
for at undgå dem, kommer den første kvinde ved et uheld til at træde på en.
Herefter kommer Skt. Peter med den grimmeste mand, hun nogensinde har set.
Skt. Peter lænker dem sammen og siger
"Din straf for at træde på en and er at tilbringe evigheden
lænket til denne grimme mand!"
Næste dag træder den anden kvinde uheldigvis på en and
og her kommer Skt. Peter, som ser alt, sammen med en anden grim mand.
Han lænker dem sammen med den samme kommentar
som til den første kvinde.
Den tredje kvinde som har set alt dette, og som ikke ønsker at blive lænket
sammen med en grim mand for evigt, er meget, MEGET omhyggelig med, hvor hun træder.
Det lykkedes hende i flere måneder at undgå at træde på ænderne, og en dag kommer Skt. Peter
hen til hende med den smukkeste mand, hun nogensinde havde set. Meget høj, lange øjenvipper,
muskuløs og slank. Skt. Peter lænker dem sammen uden at sige et ord. Kvinden bemærker:
"Gad vide hvad jeg har gjort for at fortjene at blive lænket sammen med dig for evigt."
Fyren siger "Jeg ved ikke med dig, men jeg trådte på en and!"

crazy jokes:
Af skabelsesberetningen fremgår det
at, først skabte Gud Adam, og siden Eva.
Men Gud så, at Adam ikke var tilfreds med Eva. Så Gud skabte øllet.
------------------------------------------------------------------------------------Skildpadden var blevet overfaldet af tre snegle.
Da den rapporterede overfaldet, spurgte politiet om den kunne genkende sneglene?"
- "Nej, jeg kan ikke huske noget, det hele gik simpelthen så hurtigt."
------------------------------------------------------------------------------------I høvdingens tipi sidder hele indianerfamilien omkring bålet,
sønnen spørger sin far:"Far hvorfor hedder storesøster Springende Hjort?"
Faderen svarer, det er fordi dengang hun blev lavet,
så mor og jeg en hjort der sprang gennem skoven.
Sønnen spørger derefter: "Så i så en stor ørn da storebror blev lavet?"
"Ja", svarer faderen, "det gjorde vi, er der mere du vil vide
lille Gummi af Dårlig Kvalitet'?"
------------------------------------------To arabere gik ombord på et fly, der skulle flyve fra Washington til New York.
Den ene satte sig i sædet ud mod vinduet, den anden i midtersædet.
Lige inden takeoff steg en lille tyk israeler ombord og satte sig i sædet ved siden af araberne.
Han sparkede skoene af, vrikkede med tæerne og skulle til at sætte sig til rette,
da araberen ved vinduet sagde: "Jeg tror jeg går op og henter en cola"!
"Det er ikke noget problem", sagde israeleren, "jeg skal nok hente den for dig".
Imens israeleren var væk, tog araberen israelerens ene sko og spyttede i den.
Da israeleren kom tilbage, sagde den anden araber: "Det ser godt ud.
Jeg tror også jeg vil ha' en!"
Igen var israeleren flink og gik op efter en cola.
Imens han var væk tog den anden araber den anden sko og spyttede i den.
Israeleren kom tilbage med colaen, og de nød alle den korte tur til New York.
Da flyet skulle til at lande, stak israeleren fødderne i sine sko, og vidste med det samme,
hvad der var sket. "Hvor længe skal dette blive ved"?, spurgte han,
"Dette fjendskab mellem vore folk....dette had
....dette spytten i sko og pissen i colaer"?
---------------------------------------------"Tjener, er deres sylte som vor mor lavede dem?" "Det kan De tro, hr."
"Det tænkte jeg nok …Så lad mig få en hakkebøf istedet."
----------------------------------------------------------------------Et ældre ægtepar sidder og småsludrer...
Manden: "Hvad ville du gøre hvis jeg døde før dig?"
Konen: "Jeg ville nok finde mig et par unge veninder
og hænge ud med - Jeg har jo stadig en del krudt i mig.
Hvad ville du gøre hvis jeg døde før dig?"
Manden:"Jeg ville nok gøre nøjagtig det samme."
---------------------------------------------------

Den bedste beskrivelse af at have blandede følelser
må være, hvis ens svigermor låner ens nye bil
og kommer til at køre udover Møn's klint i den.
--------------------------------------------------------------------------

Tegn på at det tid til at kontakte anonyme e-mailere.
Hvis du vågner kl. 3 om natten for at gå på toilettet
og checker din e-mail på vej tilbage til din seng.
Hvis din førstefødte hedder .dk
Hvis du slukker for dit modem og pludselig føler dig tom indeni
- som havde du lige mistet dit livs største kærlighed.
Hvis du beslutter dig for at studere videre et par år,
bare på grund af den gratis internet adgang.
Hvis du griber dig selv i at taste "dk" efter hvert punktum.dk
Hvis du bruger fraser som "Jeg downloader lige noget fra køleskabet."
Hvis du lægger hovedet på skrå når du smiler. :-)
Hvorfor en computer er bedre end en kæreste...
Hvem gider spille Strip Poker en hel nat med sin kæreste?
En kæreste vil aldrig nogensinde kunne fastholde din fulde
opmærksomhed i 30 timer i træk.
Din computer vil ikke inviteres ud at spise.
Din computer er ligeglad med om du er ubarberet, ikke har været i bad
i denne uge og sidder i dit snavsede undertøj og piller ved den.
Hvis din computer får virus kan du bare rense den.
Ligegyldigt hvor grim din computer er, kan du altid vise den til dine venner.
En computer bliver ikke øm, hvis du trykker for lang tid på dens knapper.
-----------To bøsser besluttede sig for at få et barn.
De fik overtalt en lesbisk pige til at være rugemor
ved hjælp af sæd fra den ene af bøsserne.
Efter ni måneder blev barnet født
og bøsserne tager hen til fødeklinikken
for at se den lille. Den lille dreng ligger imellem en masse skrigende unger.
- Sikke stille og fredelig han dog er, bemærker den ene bøsse.
I det samme kommer en sygeplejerske forbi og udbryder:
"Ja, nu er han stille. Men så skulle I høre ham,
når jeg tager sutten ud af numsen på ham..!"
-------------------------------------------------En rocker sidder og hygger med vennerne på et værthus da en lille bitte mand
kommer hen og spørger om han skal give ham et blow-job.
Rockeren river lynhurtigt fat i den lille mand, slæber ham
med udenfor og tæver ham synder og sammen.
Da rockeren kommer ind igen spørger en af hans venner:
- "Hvad sagde han siden han skulle have tæv?"
- "Det hørte jeg ikke, men det var noget med at give mig et job."
--------------------------------------------------------------------------

Et stort USA slagskib er ude at sejle på patrulje om natten.
Pludselig ser kaptajnen et lys der kommer lige imod dem.
Han tager den store morselygte og morser:
DREJ 30 GRADER STYRBORD ØJEBLIKKELIGT.
Lidt efter kommer svaret:
DET KAN DU SELV GØRE.
Kaptajnen bliver lidt irriteret og morser igen:
JEG ER KAPTAJN. DREJ SÅ 30 GRADER STYRBORD!
Lidt efter kommer det nye svar:
JEG ER MATROS OG JEG VIGER IKKE!
Nu er kaptajnen rigtig godt sur og morser:
JEG ER ET STORT SLAGSKIB. NU FLYTTER DU DIG!
Svaret kommer lidt efter:
JEG ER ET FYRTÅRN. KOM IGEN!!!
Hjalp slankekuren på fru Hansen?
- Om den gjorde! Hun er blevet så mager, at deres hund tre gange
har forsøgt at grave hende ned i rosenbedet.
Hvorfor prutter mænd mere end kvinder ?
Kvinder holder ikke munden lukket længe nok til at opbygge et overtryk.
Kvinden til manden efter sex:
- jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg er utroligt morgengrim!
Manden: - Ingen panik, til den tid er jeg væk
Direktøren til sekretæren.. - Tilfreds med stillingen?
- Jo, tak. Bortset fra at hullemaskinen trykker lidt i ryggen.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med
hvad det tåbelige kvindemenneske sagde om mig.
Men … hvis nu jeg havde været nysgerrig, hvad sagde hun så?
-------------------------------------------------------------------------------Brian sad i fængsel, for et lille indbrud
og en dag fik han et brev fra sin Bedstefar som boede alene i et hus på landet;
"Kære Brian. Ak, i år får jeg ikke sat kartoflerne, jeg har ikke selv kræfter til
at grave jorden igennem og ordne den. Jeg ved, du ville have gjort det,
hvis du havde været her. Kærligste knus, Bedstefar."
Brian skynder sig at sende et svar;
"Kære Bedstefar. Du må for alt i verden IKKE grave i køkkenhaven,
det er jo der, jeg gemte byttet! Kærligste tanker, Brian."
Dagen efter, kom politiet og bankede på hos Bedstefaren
og gennemrodede hele køkkenhaven. Da de intet fandt,
undskyldte de og skyndte sig væk.
Dagen efter, fik Bedstefaren endnu et brev fra Brian;
"Kære Bedstefar. Så fik du vel alligevel ordnet køkkenhaven?
Det er det bedste jeg kan gøre herfra lige nu..."

Mor, hvorfor er du så tyk om maven?
Fordi jeg har en baby derinde.
Hvem har givet dig den?
Det har far.
Pigen løber ind til sin far og spørger:
Er det rigtigt, at du har givet mor en baby?
Ja, det er rigtigt. - Er du klar over, at hun har ædt den...?
------------------------------------------------------------------------- Far, kan du ikke hjælpe mig med denne her matematikopgave?
- Jo, da, lille Ole. Hvad drejer det sig om?
- Jeg skal finde fællesnævneren.
- Har de ikke fundet den endnu? Den ledte vi også efter, da jeg gik i skole.
-----------------------------------------------------------------------------------------Der kom en dame ind i en sexkiosk, hun rystede helt vildt.
Damen (stammende): "Har i nogle dildoer"
Ekspedienten: "Ja"
Damen (stammende): "Også dem med gummi"
Ekspedienten: "Ja"
Damen (stammende): "Hvad med de elektriske"
Ekspedienten: "Ja"
Damen (stammende): "Hvordan slukker man den!!!"
---------------------------------------------------------------

Druk-stadier
Forskellige typer af druk:
Askepot-druk: Du kommer hjem og har tabt en sko og tøjet hænger i laser.
Bambi-druk: Dine ben nægter at gøre som du siger
og dit hoved føles stort som en badebold.
Tornerose-druk: Du sover i hundrede år.
Snehvide-druk: Du vågner med syv fremmende mænd i sengen.
Lille havfrue-druk: Dine fødder klistrer sammen og lugter fisk.
Lille Rødhætte-druk: Du vågner med din mormor i samme seng.
Kejserens nye klæder-druk: Du vågner helt nøgen i rendestenen
og opdager en pegende folkeskare, der griner ad dig.
Grimme ælling-druk: Du vågner med en samlever
- men det er ikke din egen. Den her er smukkere.
Peter plys-druk: Din bug har hævet til dobbelt størrelse
og din mund er klistret.
Supermand-druk: Din krop er både rød og blå,
og folk der hvisker lyder som høje skrig.

Sådan starter du en nabokrig:
Få din nabos græsplæne asfalteret, imens han er på ferie.
Eller fjern hans tag og sig, at det var stormen, der tog det.
Bestil 15 pizzaer til udbringning til ham - fra forskellige pizzeriaer.
Når hans hund skider på DINE fliser,
sender du ham bare efterladenskaberne - i en rudekuvert.
Bestil 5 vægttræningsbænke til ham hos Harald Nyborg
Byg en industrihønsegård op af hans hæk - KUN med haner.
(Husk at lydisolere din side af byggeriet).
Lim hans vinduesviskerer fast til forruden af hans bil,
dagen før han tager på bilferie. I samme forbindelse kan du jo
også ligeså godt klippe hans destination ud af familiens Europakort.
Meld din nabo ind i en bogklub. Han kommer ALDRIG ud af det igen!
Bestil telefonvækning til ham kl. 03.40 hver dag i tre uger.
Hold en uges pause og genoptag da proceduren.
Udsæt jævnligt muldvarpe i hans køkkenhave.
Opsæt 25 bistader langs hans hæk.
Tilmeld din nabo et årsabonnement på Rapport og bed dem
sende det i gennemsigtig plastik... og lægge det ovewn på postkassen.
Skynd dig at gøre det. Ellers kommer naboen dig bare i forkøbet!
-----------------------------------------------------------------------------50 ting du kan gøre i en elevator:
1. Sig som en racerbil når nogen træder ind eller ud af elevatoren
2. Puds næse og tilbyd at vise indholdet af din kleenex til de andre elevatoren
3. Skær smertefulde grimasser mens du slår dig i panden
og mumler "Klap så i, for fanden da, klap så i, din lede satan!"
4. Nyn de første seks toner af "Dengang jeg drog af sted" uafbrudt
På en lang tur, sving fra side til side i takt med elevatorens bevægelser.
7. Kig ned i din rygsæk/håndtaske og spørg: "Har du nok luft dernede?"
8. Tilbyd et navneskilt til den, der stiger på og sæt dit eget på hovedet.
9. Stå helt stille uden at sige noget henne i hjørnet af elevatoren,
med hovedet ind mod væggen, kør op og ned uden at stå af.
10. Når du ankommer til din etage, flå og riv i døren
og se så flov ud, når den åbner af sig selv.
11. Læn dig over mod en anden i elevatoren
og sig "Bussemands patrulje er på vej"
12. Byd alle der stiger ind i elevatoren hjertelig velkommen
og bed dem om at kalde dig "General ...."
13. Et eneste ord: "Prutning... alle NU – på samme tid. Begynd!"
14. På øverste etage, hold døren åben og forlang at forblive åben
indtil du har hørt den 25 øre, du lige har smidt, rammer bunden.
15. Lav yoga øvelser uden at sige et ord .
16. Glo fnisende på en anden i elevatoren
og sig til ham "Jeg har nye sokker på, vil du se dem?"
17. Når der er mere end 8 i elevatoren,
muml fra bagerst i elevatoren "Åh nej, jeg har sgu da køresyge!"

18. Del religiøse foldere ud i elevatoren.
19. Miav med jævne mellemrum.
20. Væd med andre passagerer, om du kan få en to-krone op i næsen.
21. Vis andre i elevatoren et sår, og spørg om det ser betændt ud
22. Syng "Mester Jakob" konstant, mens du trykker på knapperne.
23. Medbring en køletaske hvorpå der står "Humant Hoved"
24. Glo intenst på en anden i elevatoren i et stykke tid og udbryd så:
"Du er en af DEM" og flygt så til det fjerneste hjørne i elevatoren.
25. Bøvs og sig så: "mmmmm... hvidløg!"
26. Efterlad en kasse mellem dørene.
27. Spørg hver gang der kommer en ny ind i elevatoren,
om du må trykke på knappen for vedkommende.
28. Når der er stille i elevatoren, se dig omkring
og sig "ding" ved hver etage. spørg så "Er det din mobiltelefon?".
29. Spil på marchfløjte. 30. Lav et skyggespil.
31. Sig "ding" ved hver etage. 32. Læn dig mod etageknapperne
33. Sig "Hvad mon den røde knap er til?!" og tryk på den!
34. Lyt til væggen gennem et stetoskop.
35. Tegn en lille firkant på gulvet med kridt
og meddel de andre at dette er "Dit personlige område.
36. Medbring en stol
37. Ta' en bid af en sandwich og spørg en anden i elevatoren:
"Veh du seh hvah dah i mihn muhnd?"
38. Blæs spyt bobler.
39. Træk dit tyggegummi ud af munden i lange snore.
40. Meddel med "alien" stemme: "Must find a suitabel host body".
41. Medbring et tæppe og kram det beskyttende ind til dig.
42. Lav eksplotionslyde hver gang nogen trykker på en knap.
43. Tag solbriller på og glo mistænksomt på de andre i elevatoren,
som de var "røntgen briller"
44. Glo intenst på din tommelfinger og sig: "Jeg tror den vokser!"
45. Medbring en vandpistol og sprøjt på de andres sko.
46. Grin hysterisk i fem sekunder og glo så på de andre,
som de var sindsyge.
47. Tegn små tændstikkemænd på væggene.
48. Prøv at starte en "Bølge"
49. Børst usynlige dyr af armene, imens du skriger" Aaughh, få dem af!"
50. Når elevatoren er på vej op, hop voldsomt op og ned
imens du råber "Ned, sagde jeg, ned! - Bliv så liggende!"

Ting man IKKE skal sige til politiet:
1. Wouv, du må have kørt mindst 200 i timen, for at indhente mig. Feeedt.
2. Det må du undskylde, jeg har glemt at sætte min radar scanner til.
3. Jeg troede man skulle være i god form for at blive politibetjent.
4. Øhh, kan du ikke lige holde min bajer mens jeg finder mit kørekort?

5. Jeg ville også have været politibetjent, men jeg blev enig
med mig selv om at jeg hellere ville tage min 9 klasses eksamen.
6. Du har ikke tænkt dig at checke bagagerummet vel?
7. Var det ikke dig der fik tæsk i storby strømer sidste uge?
8. Jeg vil vædde på at jeg kan nå at tage din pistol inden du
når at skrive min bøde færdig.
9. Fedt mand, ham igår gav mig også kun en advarsel.
10. Vil du have en halvtredser?

Ting man kan gøre på toilettet:
Sig højt "Puuuhh haaa- hvem gjorde det?
Giv folk kompliment for deres sko, pik eller hårstyle.
Sig goddag til personen i båsen ved siden af. Start en samtale
Spørg personen i den modsatte bås, om der også er noget,
der svømmer rundt i hans kumme
Skrig "Hjælp mand hvad f... er DET der???"
Lad som om du falder - med de rigtige lyde til
Rul påskeæg ind under dørene
Start en rundesang sammen med en anden.
Bank på dørene til båsene og spørg om der er nogen derinde.
Hvis ja, så spørg om de har travlt? – og med hvad?
Lad som om du er en dørsælger og prøv at sælg dem noget.
Spørg højt "hvornår starter filmen?"
Hæld vand ind over båsene og nyd lyden af forskrækkede hvin.
Sig "Ups jeg ramte forbi", mens du hælder vand ud over det hele
Tag penge af folk, for at de kan komme ind
Lad som om du er Elvis. (virker bedst med kustyme på.)
Spørg om der er nogen, der har set din pytonslange
Tilbyd forfriskninger - Udskift toiletpapiret med sandpapir
Kom skrigende løbende råbende:"Befri Willie"
Sæt skilte op med "kameraovervågning"

20 sætninger, du ikke vil høre under en operation!
1. Det der må vi hellere gemme.
Det kan være vi skal bruge det under obduktionen.
2. "Fido! Fido! Lad være med at bide i det derm. Sit! Sit Fido."
3. "Hallo... hvis det her er nyren, hvad er så det der ...."
4. "Ræk mig lige den der...øhh..den der tingeling."
5. "Shit... jeg tabte mit ur."
6. "Er der nogen, der har overlevet 500 ml af det her stads før?"
7. "Der røg lyset sørme igen."
8. "Stå stille alle sammen. Jeg tabte lige min ene kontaktlinse."
9. "Kan du ikke få det der til at lade være med at slå hele tiden.
Det ødelægger min koncentration."
10. "Jeg hader når vi glemmer vores værktøj dernede."
11. "Hey, fedt... kan du også få hans ben til at dreje den forkerte vej?"
12. "OK folkens... jeg ved, at vi alle betragter det her
som et eksperiment. Men lad os nu bare prøve igen"
13. "Sterilt? Gulvet blev da gjort rent i går, ikke?
14. "OK... tag billedet derovre fra. Er du gal hvor ser det mærkeligt ud."
15. "Denne her patient har fået alle de børn han skal, ikke?"
16. "Bare rolig jeg tror at den her knis er skarp nok."
17. "Brand! Det brænder... Alle folk ud af huset."
18. "Shit... side 123 i vejledningen mangler.
20. "Oh du almægtige.. i dit navn ofrer vi. nu ....."
..
21. "Der er ellers gode penge i nyrer.. og ham her har to af dem."
22. "Hvad er det her? Er der nogen, der har set det her før?"
------------------------------------------------------------------------------"Nej, naturligvis går jeg ikke ud med andre damer!", sagde
Adam til Eva, "du ved da godt, at du er den eneste kvinde her!"
Eva var dog stadig mistænksom. Så næste nat sneg hun sig
hen til Adams soveplads - og begyndte at tælle hans ribben.
----------------------------Konen til manden:
- "Jeg har tænkt mig at få gjort noget ved min figur."
- "Det behøver du ikke, min skat. Du ligner jo en million."
- "Ja tak, men den står bare på de forkerte konti...
----------------------------------------------- Tjener! De havde tommelfingeren nede i min suppe.
- Skidt med det. Jeg brændte mig ikke.
---------------------------- Nå, har du mødt din nye kærestes familie?
- Ja, sidste weekend. - Hvordan var de så?
- De var nu meget flinke - lige borset fra hendes mand.
-------------------------En dværg kommer ind på et værtshus.
En af gæsterne spørger ham: - "Spiller du kort?"
- "Nej, jeg er født sådan."

Fem stadier i en brandert......
Stadie 1 - KLOG
Dette er når du pludselig bliver ekspert i alt.
Du ved simpelthen alt og vil meget gerne dele din viden
med alle og enhver der lytter til dig.
På dette stadie har du altid RET
og selvfølgelig har alle du taler med URET.
Dette kan føre til nogle heftige diskussioner
hvis begge parter er "KLOGE".
Stadie 2 - SMUK
Dette er når du pludselig indser at du faktisk er den der ser
allerbedst ud på hele diskoteket og at alle vil have din krop.
Du kan gå hen til en hvilken som helst af det modsatte køn
og begynde en samtale, idet du ved at du ser total godt ud.
Husk at du stadig er "KLOG", så du kan tale om alt med
denne person.
Stadie 3 - RIG
Dette er når du pludeslig er den rigeste i hele verden.
Du kan købe drinks til alle der står i baren, fordi du
simpelthen bare har så mange penge.
Du er også god til at lave væddemål på dette stadie,
da du jo stadig er "KLOG". Det er lige meget om du taber
eller vinder for du er RIG.
Du kan også købe drinks til alle du synes ser bare lidt godt ud,
da du jo stadig er "SMUK".
Stadie 4 - UOVERVINDELIG
Nu er du klar til slås med alt og alle,
især dem du har diskuteret og væddet med.
Der er simpelthen ingen der kan gøre dig noget på dette stadie.
Du kan også gå hen til et par og udfordre den mandelige part til kamp.
Du frygter ikke at tabe noget, da du jo både er KLOGERE,
RIGERE og SMUKKERE end ham.
Stadie 5 - USYNLIG
Dette er som regel det sidste stadie i en brandert.
Når du er nået her til kan du gøre alt, fordi du er usynlig.
Der er simpelthen ingen der kan se dig.
Du kan danse på bardisken for at imponere alle dem der vil
have din krop og ingen andre i rummet kan se dig
- heller ikke dem der vil slås med dig.
Du kan gå gennem gaden og skråle så højt du kan,
for der er alligevel ingen der kan se eller høre dig.
Og eftersom du stadig er KLOG ja så kan du synge alt.

Lægebog for værtshusgængere:
Symptom: Øllet er unaturlig lys og smager af ingenting.
Fejl: Glasset er tomt. Løsning: Få en eller anden til at købe dig en ny øl.
Symptom: Øl smager af ingenting, T-shirt er våd.
Fejl: Munden ikke åben eller glasset anvendt forkert.
Løsning: Ud på toilettet og øve i spejlet.
Symptom: Fødder kolde og våde.
Fejl: Glasset holdt i forkert vinkel.
Løsning: Drej glasset så åbningen peger mod loftet.
Symptom: Fødder varme og våde.
Fejl: Ukorrekt blærekontrol.
Løsning: Stil dig ved siden af den nærmeste hund og brok
dig over dens opdragelse. Folang en øl.
Symptom: Gulv utydeligt.
Fejl: Du kigger gennem bunden af glasset.
Løsning: Få en eller anden til at købe dig en ny øl.
Symptom: Gulv bevæger sig.
Fejl: Du bliver båret ud.
Løsning: Find ud af om du bliver båret til et andet værthus.
Symptom: Væg overfor dig indeholder pludseligt en masse lys.
Fejl: Du er faldet bagover.
Løsning: Få nogen til at hejse dig op.
Symptom: Mund fyldt med cigaret skodder.
Fejl: Du er faldet forover.
Løsning: Se ovenstående.
Symptom: Rum ser pludseligt mørkt ud.
Fejl: Værthuset har lukket.
Løsning: Få bekræftet din hjemmeadresse hos bartenderen.
------------Hvordan kan man f.eks drukne en blondine?
Man lægger et spejl på bunden af en swimmingpool.
----------En mand bliver afvist af dørmanden da han skal ind på en bar.
Manden: "Jamen jeg er Gud..." Dørmand: "Ja, ja den er god med dig."
Manden: "Det er rigtigt. Jeg kan bevise det hvis du lukker mig ind i 5 minutter."
Dørmand: "Ok, så lad gå - fem minutter og jeg går bag dig hele tiden."
Manden går straks hen til baren.
Bartenderen: "Åh gud, er det nu dig igen...."
-----------------A pro po GUD

Her kommer historien om De ti bud.
Gud ville havde lidt ro på jorden og til det udfærdigede han
en slags grundlov på ti punkter. Nu skulle han blot have solgt ideen
til menneskene og den side af sagen overlod han til sin chefsælger Moses.
Moses pakkede en prøvekollektion og drog afsted til jorden.

Først kom han til franskmændene:
- Vil i have vores ti bud?, spurgte han.
- Hvad handler de om?
- At man ikke må bedrive hor bl.a., svarede Moses.
- Nej tak, dem vil vi ikke have.
Så tog han til tyskerne, men da de hørte
at man ikke måtte slå ihjel blev han køligt afvist.
Araberne skulle heller ikke nyde noget af budene, da de
hørte at man ikke måtte stjæle. Det kunne gå ud over deres
indtægter ved karavanerøverier.
Alle folkeslag havde alle mulige indvendinger mod budene,
men da Moses nødig ville komme hjem uden et eneste salg henvendte han
sig sluttelig til jøderne: - Er der interesse for ti udmærkede bud?, spurgte han.
- Hvor meget koster de? - De er gratis...
- Tak dem tager vi...
----------------------Lægen og jordemoderen stirrede forundret på den nyfødte.
Den lå med et underfundigt smil og havde den ene hånd hårdt knyttet.
Da de enelig fik hånden lukket op, fandt de en P-pille.
------------------------------------------------------------------ "Mor, hvor kommer jeg oprindeligt fra?"
- "Du kommer fra storken." - "Nå? Er far da impotent?"
--------------------------------------------------------------------- "Det er altså lækkert." - "Hvad er lækkert?"
- "Jeg har jeg fået nyt høreapparat så nu kan jeg igen høre alt."
- "Det var da fedt....hvad kostede det?" - "Kvart over ni."
-------------------------------------------------------------------To mænd mødes. Den ene beklager sig til den anden.
- "Lægen har givet mig nogle piller, som jeg skal
tage en af hverdag indtil jeg dør."
-"Nåhh, det er da ikke så slemt,
så får du da i det mindste noget for det du fejler."
- "Ja, men han gav mig kun 3!"
---------------------------------Hvad får man hvis man krydser en spejder med en rocker?
En der skræmmer gamle damer over vejen.
--------------------------------------------------En bondemand skulle til undersøgelse hos lægen,
der havde bedt ham medbringe en urinprøve.
Bonden medbragte en kæmpe flaske, der var helt fyldt.
Lægen tog en prøve, undersøgte den og sagde:
- Glimrende. Der er intet i vejen ifølge urinprøven.
Da bonden kom hjem, sagde han glad til konen:
- Godt nyt, skat. Jeg fejler ikke noget. Du fejler ikke noget.
Børnene fejler ikke noget, og det gør bedstemor
og bedstefar heller ikke. …Selv hesten er helt rask....
-------------------------------------------------------------

Manden og konen sidder ved morgenkaffen
og taler sammen efter en ordentlig druk fest.
Manden: "Hold kæft, hvor blev Jeg fuld igår...
Var det dig Jeg bollede ude i haven?"
Konen: "Hvad tid?"
------------------------

Dumme Spørgsmål
Hvorfor danser balletdansere på tæerne?
Vil det ikke være nemmere at ansætte nogle højere dansere?
Hvorfor hedder det en endeskive,
selv om det er den første skive af brødet?
Hvorfor er BH i ental og trusser i flertal?
Er der er et andet ord for synonym?
Hvorfor klæber lim ikke til indersiden af tuben?
Kan man være skabs-klaustrofobiker?
Hvis man spiser pasta og antipasta - er man så stadig lige sulten ?
Hvorfor bærer kamikaze piloter flyverhjelm
Hvad sker der, hvis du har været halvdød af skræk 2 gange?
Burde krematorier give rabat til brandofre?
Skal amfibiedyr vente med at gå på land indtil en time efter, at de har spist?
Hvordan kommer fyren, der kører sneploven, til arbejdet om morgenen?
Kan man forestille sig en verden uden hypotetiske situationer?
Er sterilitet arveligt ?
Hvis der ikke er noget der klæber på teflon,
hvordan får de så teflon til at sidde fast på panderne ?
Hvorfor skruer man ned for lyden, når man sidder i bilen
og ikke kan finde vej?
Hvorfor er ordet "forkortelse" så langt?
Hvis majsolie kommer fra majs, hvor kommer babyolie så fra?
Hvorfor steriliserer de nålen, inden en dødsdømt får sin sprøjte?
Hvordan man ved, at det er på tide at stemme sin sækkepibe?
Hvorfor skriver man dødsattester på genbrugspapir?
Når blinde mennesker bruger mørke solbriller,
hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere?
Hvis et døvstumt barn bander, vasker mor så hans hænder med sæbe?
Hvis en person med personlighedsspaltning truer med at tage livet af sig,
er det så en gidselsituation?
Er det en succes, hvis en bog om fiasko ikke sælger godt?
Hvis man smelter tøris, kan man så bade i det uden at blive våd?
Hvorfor laver de ikke fly af samme materiale som den sorte boks?
Den holder jo altid.
Hvad gør man, hvis man ser et udrydningstruet dyr,
som spiser en giftig udrydningstruet plante?
Kan tykke mænd få tynd mave?

Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så populært?
Hvis Supermand virkelig er så smart,
hvorfor har han så underbukserne udenpå?
Hvad kalder man en kaffe-pause på en te-fabrik?
Hvorfor skal man have en aftale for at besøge en synsk?
Hvorfor bliver en person, der spiller på piano kaldt pianist,
når en der kører race, ikke bliver kaldt en racist?
Hvorfor sømmer man låget fast på en kiste?
Hvorfor er alfabetet i lige præcis den rækkefølge?
Hvorfor hedder det "myldretid", når alle bilerne kører langsomt?
Hvorfor er ens pegefinger præcis samme størrelse som ens næsebor?
Hvorfor findes der ikke kattemad, der smager af mus?
Hvis der er nul grader udenfor i dag
og det bliver dobbelt så koldt i morgen, hvor koldt bliver det så?
Hvis alle veje fører til Rom, hvor fører en blind vej så hen?
Hvorfor er der kun er ét monopoltilsyn?
Hvis mænd kan få tilfredsstillet deres seksuelle behov ved
at kigge i et pornoblad, hvorfor sender man så ikke kogebøger til ulandene?
Hvordan ville en stol se ud, hvis vores knæ bøjede den anden vej?
Hvor går skovridere hen for at "komme væk fra det hele"?
Kan et stykke sæbe blive snavset?
Bliver fisk aldrig tørstige?
Krymper bomuldsmarker efter regnvejr?
Hvad hedder det når man trykker på en kuglepen for at få den til at skrive?
Er det rigtigt at kannibaler ikke spiser klovne, fordi de smager skægt?
Hvorfor hedder 50, halvtreds når det ikke er det halve af 60?
Din næse løber, men dine fødder lugter! Noget er gået helt galt ikk’?
Hvordan kan det være at der aldrig er optaget, når man ringer forkert?
Hvordan finder man ud af, hvis et ord i ordbogen er stavet forkert?
Hvis en harefod bringer held, hvad skete der så med haren?
Kan man tage noget imod kleptomani?
Da man første gang opfandt uret,
hvordan vidste man så hvad det skulle stilles til?
Var det ikke kedeligt at opfinde den første telefon?
Kan man surfe på en hedebølge?
Kan man blive gennemblødt af gaveregn?
Kan høns gå i gåsegang?
Hvor kører bussen "ikke i rute" hen?
Er dyre-shampoo blevet testet på mennesker?
-----------------------------------------------------------

Hvorfor leger svenskere/tyskere/københavnere osv osv
ikke gemmeleg? Svar: Der er ingen, der gider finde dem.
----------------------------------------------------------------------Og så var der den om manden, der skulle finde på noget pænt
at sige til sin kone. Han så i en bog, at helten sagde til heltinden:
"Når jeg tænker på dig, så glemmer jeg alt om mad og drikke.",
Han tænkte da at den var da egentlig meget god.
Næste gang han så sin smukke kone sagde han så:
”Når jeg tænker på dig, mister jeg fuldstændig lysten til mad."
------------------------------------------------------------------------------En kone fulgtes med sin mand op til lægen.
Efter manden havde fået sit årlige all-round check,
konstaterede lægen at manden led af en alvorlig sygdom.
Lægen spurgte mandens kone om ikke de kunne tale i enerum.
Da de var alene, sagde lægen til konen:"Din mand lider som
sagt af en alvorlig sygdom, kombineret med stress.
Hvis ikke du følger mine anvisninger,
vil han helt sikkert dø inden længe.
Hver morgen må du lave en god portion morgenmad til ham.
Vær sød mod ham, så han er i godt humør inden han tager på arbejde.
Husk at smøre ham en rigtig god madpakke.
Til aftensmad skal han også have god mad og du må love mig
ikke at diskutere din egne problemer med ham, da det bare
resulterer i mere stress.
Elsk med ham op til flere gange om ugen og tilfredsstil ham.
Hvis du kan klare dette de næste 10 måneder
er der en god chance for at han overlever."
På vej hjem spurtge manden konen: "Nå? Hvad sagde lægen så?"
Konen:"At du snart skal dø...."
-----------------------------------En dag kommer en rigmand kørende i sin limousine, da han
pludesligt ser to mænd ligge på knæ i færd med at spise græs.
Han står ud af bilen for at undersøge sagen nærmere.
- "Hvorfor spiser I græs?", spørger rigmanden.
- "Fordi vi er fattige Hr. Vi har ikke penge til mad.", svarede den ene.
- "I skal da ikke ligge her og spise græs. Kom dog med mig."
- "Undskyld Hr., men jeg har også en kone og fem børn."
- "Det er iorden. Tag bare dem med også.", svarede rigmanden.
Herefter blev de alle klemt ind i rigmandens limousine, med meget besvær,
til trods for at rigmandens biler var en af de største af sin slags.
På vejen siger den ene af de fattige mænd:
"Vi er virkeligt taknemmelige for det du gør her.
Nu ved du det. Det er virkeligt pænt af dig."
Rigmanden svarer: "Det er skam mig der takker.
Græsset foran mit hus er næsten 1 meter højt."
-------------------------------------------------------

En kvinde møder en flot mand på en bar. De falder i snak,
hygger sig og forlader baren sammen. De tager hjem til ham.
Mens han viser hende rundt i lejligheden, lægger hun mærke
til at hans soveværelse er fyldt med bamser. Hunderedevis af små bamser
står på en hylde ved gulvet, middelstore bamser på en hylde lidt højere oppe
og kæmpebamser på den øverste hylde.
Kvinden er forbavset over at manden har sådan en stor samling af bamser
og især nogle der er så dyre og fine. Hun vælger dog ikke at kommentere det,
men er rørt over hans følsomhed. Hun vender sig imod ham, de kysser og river
hinandens tøj af og går i seng sammen. Efter en lidenskabelig nat ligger de side
om side og kvinden spørger ham smilende: "Nå, hvordan var det?"
Manden siger tørt: "Du kan tage en bamse fra den nederste hylde..."
-----------------------------------------------------------------------------------En ældre herre skulle have et høreapparat,
og begav sig derfor ind i en specialforretning.
Ekspedienten: - "Vi har høreapparater fra 50.000 kr. og ned til 6 kr.""Hvad er forskellen så?" - "Det til 50.000 kr. kan oversætte 3 forskellige sprog."
- "Hvad så med det til 6 kr. Hvad kan det?"- "Det kan sådan set ikke noget,
men hvis De putter proppen i øret og snoren i brystlommen, vil De blive
forbavset over, hvor stor umage folk gør sig for at De forstår dem."
En mand kom kørende ud af landevejen
da en hane pludselig vader ud på vejen foran bilen.
Den stakkels mand kan ikke nå at bremse og kommer til at køre hanen over.
Chokeret kører manden ind på den nærliggende gård og ringer på døren.
En bondemand åbner døren og manden siger til ham:
- "Jeg tror jeg er kommet til at slå din hane ihjel,
men jeg vil meget gerne have lov at erstatte den."
- "Er du sikker?"
- "Ja, jeg har slået den ihjel og så skal jeg selvfølgelig nok erstatte den."
- "Ok, hønsene går rundt der omme bagved."

SIDSTE SKOLEDAG
Dele af 'sidste skoledag' på Hærværksvejens Skole i Vanløse blev i går aflyst,
fordi inspektøren frygtede, at arrangementet skulle udvikle sig til regulær mobning
af de små elever. Afgangsklasserne havde planlagt at give eleverne
fra børnehaveklassen buksevand, smøre dem ind i barberskum
og rulle dem i sand for til sidst at hænge de små elever op i et træ
og slå dem bevidstløse med et baseballbat:»Den slags harmløst tidsfordriv har vi naturligvis intet imod.
Men da jeg hørte, at afgangsklasserne havde tænkt sig at slutte dagen
med en offentlig henrettelse af tre navngivne elever fra 1. klasse,
slog jeg bremsen i«, siger en beslutsom skoleinspektør A. Svendsen.
Hørt i Skotland...
-"Goddag, kunne De tænke Dem at støtte
indsamlingen til kommunens nye svømmehal?"
-"Ja, med glæde. Hvor meget vand har I brug for?"

Hvorfor kører der kun røde, gule og grønne biler rundt i Århus?
De andre holder henne ved lyskurven og venter på det bliver deres farve.
-------------------------------------------En sømand kommer i havn efter mange år på verdenshavene.
På kajen står en stor maskine med en masse hulleri forskellige størelser
og et skilt hvorpå der står: "Kvinden er hermed gjort overflødig
- indkast 5 kroner"
.
Efter så lang tid på havet finder han dette tilbud ret interessant,
og skynder sig at putte en femmer i maskinen og udvælger sig et hul
af passende størrelse, hvori han indfører kalorius.
Maskinen begynder at larme og gøre ved, og sømanden synes
at det gør en anelse ondt. Efter par minutter hiver han kalorius ud igen
- med en bukseknap påsyet.
I høvdingens tipi sidder hele indianerfamilien samlet
og sønnen spørger sin far: "Far hvorfor hedder storesøster Springende Hjort?"
- "Fordi dengang hun blev lavet, så mor og jeg en hjort
der sprang gennem skoven."
- "Så i så en stor ørn da storebror blev lavet?"
- "Ja, det gjorde vi...er der mere du vil vide 'Lille Gummi af Dårlig Kvalitet'?"
- ”Må jeg spørge om noget?” spurgte Pruttende Hund så lidt efter.
En
mand
ringer
til
lægen
for
at
aftale
en
tid.
- "Hvad siger De til mandag fjorten dage kl. 17.00. Før har vi desværre ikke tid.
…."Fjorten
dage??
Jeg
er
måske
død
til
den
tid!"
"Så
må
De
bede
Deres
kone
ringe
og
melde
afbud."
-------------------------Husk!
Du bør altid give dig 100% på arbejdet.
12% Mandag 23% Tirsdag 40% Onsdag
20% Torsdag 5% Fredag
--------------

Her er historien om fire mennesker:
ALLE, NOGEN, ENHVER og INGEN.
Der var et vigtigt job, der skulle udføres. ALLE blev bedt om
at gøre det, og ALLE var sikker på, at NOGEN ville gøre det.
ENHVER kunne have gjort det, men INGEN gjorde det.
NOGEN blev sur, da det jo var ALLEs job.
ALLE mente, at ENHVER let kunne gøre det, men INGEN indså,
at ENHVER ikke ville gøre det. Til slut beskyldte ALLE, NOGEN
for, at INGEN havde gjort, hvad ENHVER kunne gøre.

Dette vil jeg gøre for at komme af med min netafhængighed..
1. Jeg vil drikke en kop kaffe om morgenen og
læse avisen, som jeg plejede før der var internet.
2. Jeg vil spise min mad med kniv og gaffel og ikke kun med
den ene hånd mens jeg taster med den den anden.
3. Jeg vil tage tøj på før kl. 12 middag.
4. Jeg vil forsøge at gøre rent, vaske tøj og planlægge
aftensmaden før jeg tænker på internet.
5. Jeg vil sætte mig ned og skrive et brev til de stakkels
få af mine venner der ikke har net adgang.
6. Jeg vil ringe til nogen, jeg ikke kan kontakte over nettet.
7. Jeg vil læse en bog...hvis jeg kan huske hvordan.
8. Jeg vil se TV og ikke blive fristet til at checke min email i reklamepauserne.
9. Jeg vil gå ud mindst een gang om ugen om så det er nødvendigt eller ej.
10. Jeg vil huske at gå i seng.... nettet er der også imorgen.
-----------------------------Til dig som er hypoconder:
En kunstner spurgte galleriejeren hvordan det gik med salget af hans malerier.
- "Jeg har en god og en dårlig nyhed.", svarede galleriejeren.
- "Ok, lad mig få den gode først."
- "Den gode nyhed er at der var en herre og spørge om
dine malerier ville stige i værdi efter din død. Da jeg
sagde at det var højst sandsynligt købte han alle 15."
- "Det var sgu da en nyhed der ville noget. Fedt nok. Men
hvad er så den dårlige nyhed?"
- "Øhh ham fyren - det var din læge".
-----------

- Doktor, min kone lider af tvangstanker.
Hun tror hele tiden, nogen vil stjæle hendes tøj. I går havde hun fået
en mand til at stå inde i klædeskabet for at passe på det.
Jeg blev egentligt lidt såret, da jeg havde haft indbrud
Og så opdagede, at tyvene ikke havde taget noget.....
De synes ikke, jeg havde noget, der var værd at stjæle!

Hvad sker der når en paranoid har lavt selvværd?
Han bliver bange for at der ikke er nogle vigtige personer,
der er efter ham.
------------------

Om store og små sten + sand og øl
En professor stod foran sit hold. Da forelæsningen begyndte,
tog han et stort tomt syltetøjsglas, som han fyldte med sten, som var cirka fem cm.
i diameter. Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurte han de studerende:
Er glasset fyldt nu?
Alle var enige om, at det var det. Så tog professoren nogle småsten frem,
dem puttede han forsigtigt ned i glasset, imens han rystede det,
derved faldt de små sten ned igennem sprækkerne imellem de store sten.
Da glasset var proppet til kanten, spurte han de studerende igen:
Er glasset nu fyldt?
Alle var enige om, at nu var det fyldt. Da professoren nu tog en pose med sand frem,
grinede de studerende, for professoren kunne jo sagtens hælde den del sand
ned mellem sprækkerne, der stadig var mellem de store sten og småstenene.
Han fyldte nu glasset helt op med sand.
Nu! sagde professoren og fortsatte:
Vil jeg gerne have, at I forestiller jer, at dette glas er jeres liv!
De store sten, er de betydningsfulde ting i jeres liv, - familien, kæresten
ægtefællen, børnene, jeres helbred - altså ting, som hvis I mister alt andet,
end netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt.
Småstenene er så andre knap så vigtige ting,
så som jobbet, dit hus, din bil. Og sandet er alt andet.
Se! Hvis I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads til småsten
og store sten. Det samme gælder for jeres liv, hvis I bruger alt jeres tid og energi
på små ubetydelige ting, så bliver der ikke plads
til de store og betydningsfulde ting.
Hav derfor altid fokus på hvilke ting, der er vigtige for netop dig,
så dit liv bliver lykkeligt. Leg med dine børn, afsæt tid til lægebesøg,
så helbredet altid er i orden. Gå i byen med din partner, og alligevel vil
der fortsat være tid til at tage på arbejde, gøre rent i huset,
og alt det andet “sand og småsten”.
Fyld dit liv med store sten - ting der virkeligt betyder noget. Hold
styr på hvad der skal prioriteres som store sten. Resten er jo bare sand!
Professoren kikker nu hen over de studerende, tager en øl frem,
Og hælder ganske forsigtigt en hel øl ned i de sidste små mellemrum
Mellem sandet, småstenene og de store sten. Han vender sig mod klassen
Og siger: Og moralen er! At lige meget hvad fanden, der sker i dit liv,
så er der altid plads til en øl!
Hilsen fra Ebbe
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