
Nostalgicke z doby 1948- 89  Jak se pozná proletář? No proletí kolem v bouráku, v mercedesu, nebo v šestsettrojce.  My jsme soudruzi a na práci jsou druzí ..  Jak Česi objevili, že je Země kulatá?  No po kom. Prevratu 48 se vysrali na západ a hovno přišlo z východu -Kremlu. ---- Povídá vůl kráve: Čtu Rudé Právo právě v travě - až ho projdu desetkrát, tak dostanu doktorát. Kráva na to ale vece: Není to snadné přece: Volem zůstaneš - i když titul dostaneš ! ---- Jak je na tom Sahara po deseti létech komunismu? - musí dovážet písek.  Definice sardinky ...velryba, co přežila komunizmus. Vojinovi Vonáskovi umřel otec. Kapitán pověřil poručíka, aby to Vonaskovi šetrně sdělil. Poručík nechá nastoupit rotu a zavelí: "Kdo má fotra, tři kroky vpřed! Vonáááskuu, kam se to ženetéééé!?  Prakticke: Ptá se mladej Kohn rabiho: "Mám se oženit?" "Ožeň se!" "Nojo, ale vona šilhá!" "Tak se nežeň!" "Nojo, ale jeji fotr jí dá 4 miliony věno!" "Tak se ožeň!" "Nojo, ale vona se prej pořád strašně hádá!" "Tak se nežeň!" "No ale jeji fotr jí dá Rolls Royce ke svatbě!" "Tak se ožeň!" "No ale vona prej vůbec nesáhne na domácnost!" "Tak se nežeň!" "No ale její fotr mě chce jako společníka do firmy!" "Tak se ožeň!" "Rabi, tak co mi ještě radíš ?" "Nech se pokřtít? "Proč???!!!!"  "No pak polezeš na nervy farářovi!"  



Dětem to myslí rychle UČITEL: Proč jsi dnes přišel pozdě? ŽÁK: Protože hodina začala dřív než jsem přišel. ____________________________________ UČITEL: Glenne, jak hláskuješ slovo  Krokodyl ? GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L' UČITEL: Ne, to je špatne. GLENN: Možná je to špatne, ale vy jste se ptal jak to hláskuji já. ____________________________________________ UČITEL: Winnie, řekni co důležitého máme dnes ve tříde, co jsme zde před deseti léty neměli. WINNIE: No Mě! _______________________________________ UČITEL: Nejen že George Washington porazil otcovu třešeň, ale také se k tomu přiznal. A ted mi Louie řekni proč ho otec zato nepotrestal? LOUIS: Protože George měl sekyru stále ješte v ruce..... ______________________________________ UČITEL: Simone, řekni mi upřímně, modlíš se před jídlem? SIMON: Ne pane učiteli, já se nepotřebuji modlit, maminka je dobrá kuchařka. ______________________________ UČITEL: Clyde, tvá kompozice 'Muj pes' je úplne stejná jako kompozice tvého bratra...  Opsal jsi ji od něj? CLYDE : Ne pane učiteli. Ale jedná se o stejného psa. ___________________________________ UČITEL: Harolde, jak se říká osobě která stále mluví, i když ji nikdo neposloucha? HAROLD: Učitel.  Pepíčku, co bys chtěl k svátku? "Vzduchovku." "To nejde, střílel bys ptáčky!" "Tak pistolku." "To taky nejde, plašil bys ptáčky!" "Tak nějakou holku." "Co bys s ní dělal?" "Šel bych s ní do lesa." "Co tam?" "Zavedl bych jí do křoví." "Co potom?" "Stáhl bych jí kalhotky."  "A pak?!!" "Vzal bych si z nich gumičku a udělal si prak!"  Manželka přijde domů a tam v kuchyni pije kávu cizí žena. Začne křičet na manžela. Muž jí povídá: " Nekřič na mně, ta paní přišla za tebou." Manželka odpoví: " Vymysli si neco lepšího, vždyt ji vubec neznám!" Muž ji v klidu povídá: " …… já vás tedy seznámím: To je žena tvého milence.;-)"  Doktor zjistí v noci, že se mu ucpal záchod. Manželka: Zavolej instalatéra. Však když byl nemocný, také Ti volal v noci. Doktor zavolá instalatérovi. Ten se zdráhá, ale když si vyslechne doktorovu připomínku jeho vlastní nemoci, uvolí se, že přijede. A skutečně . Za půl hodiny zazvoní instalatér. 



Nechá se zavést k záchodu. Hodí do něj dva Aspiríny a říká: Zavolejte mi, pokud to do rána nepřejde .  "Podle mě nemůže být pravda, že na Měsíci není život. Jedna známá odjela na měsíc na dovolenou a vrátila se těhotná."  "Seznámila jsem se s perfektním chlapem - měl peníze a já zkušenosti." "A jak to dopadlo?" "Ted mám já peníze a on má zkušenost."..... …. Pravi  lord po svatební noci: Lady, doufám, že jste otěhotněla.   Nerad bych ty směšné pohyby opakovat ještě jednou!    


