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Hrabia:
Janie, czy u nas w ubikacji są dwa sznurki, czy jeden ?
Jeden.
W takim razie znowu załatwiłem się pod zegarem.

W Tatrach na hali opala się naga blondyna.
Przechodzący turysta zgorszony widokiem nagiego damskiego
łona przykrył je swoim kapeluszem.
Przychodzi Baca, patrzy i mówi:
- O Jezusicku! Wciągnęło faceta

Hrabina woła do służącego:
- Janie trzeba podlać kwiaty!
- Ależ hrabino przecież pada deszcz!
- Nie szkodzi, weź parasol.

Baca trzyma nad przepaścią swoją teściową i tak wymienia:
-Mój pradziad swoją teściową powiesił
-Mój dziad swoją teściową udusił
-Mój ojciec swoją teściową zarąboł ciupaską
-A ja Ciebie kocham i puszczam cię wolno...

Hrabia pyta się Jana:
Janie, czy w naszym samochodzie drzwi otwierają się do góry?
Nie panie hrabio.
A niech to, znowu jechałem w bagażniku!

Zbliża się północ. Środkiem drogi biegnie przerażona kobieta, za nią groźnie posapując
sunie jak czołg wielkie chłopisko. Strach pozbawia kobietę sił i krzyczy ona do faceta:
- Może mnie pan zgwałcić, tylko proszę mnie nie zabijać.
Na to napastnik:
- Pieszczoszka! Gwałć się sama, ja muszę zdążyć na ostatni pociąg!
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Przy barze siedzi przystojny młodzieniec. Ewidentnie coś go trapi.
Barman zagaduje:
- Coś się stało ?
- Tak, boję się.
Dostałem list od jakiegoś wkurzonego faceta. Napisał, że jak nie przestanę pieprzyc
jego żony, to mnie zabije.
- W czym problem - po prostu przestań...
- Debil się nie podpisał...

Dlaczego blondynka wrzuciła zegarek do wody bo chce zobaczyć jak płynie czas

Rozmawia dwóch kolegów:
- Co robiłeś w wakacje w tym roku?
- Byłem z żoną dziećmi i teściową nad morzem.
- A po co teściową brałeś?
- Żeby się do piachu przyzwyczajała.

W
-

biurze pyta kolega kolegi:
Co wycinasz z gazety?
Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale przeszukiwała kieszenie...
I co masz zamiar zrobić z tym wycinkiem?
Schowam do kieszeni!

Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję. Nagle pojawia się plansza "Film tylko dla
dorosłych".
- Tatusiu - pyta Jasio - dlaczego tego filmu nie mogą oglądać dzieci?
- Cicho bądź! Zaraz zobaczysz.

Mówi zięć do teściowej: - Gdzie mama jedzie? - Na cmentarz. - A kto rower
przyprowadzi?!!!

- Tatusiu, czy mama na pewno wraca tym pociągiem?
- Nie gadaj tyle, tylko rozkręcaj szybciej szyny.

Hrabia budzi się rano i widzi na śniegu napis: Hrabia to głupek Woła Jana: - Janie kto
to zrobił? - To pismo Hrabiny, a mocz ogrodnika

Jakie są rodzaje kobiet?
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Rusałki - ten mnie rusał, tamten rusał.
Damy - temu damy, tamtemu damy.
Kotki - ten mnie miał, tamten miał.
Pobożne - najchętniej leżą krzyżem.
Dziecinne - co do rączki, to do buzi.
Chemiczne - rozkładają się w temperaturze pokojowej.
Partyjne - przyjmują wszystkich członków.
Domatorki - byle komu, aby w domu.

Mężczyźni wg przedziału wiekowego:
20-letni mężczyzna to KELNER-rozleje zanim doniesie
30-letni to DRWAL rąbie co popadnie
40-letni to WIRTUOZ długo stroi, krótko gra
50-letni to METEOROLOG z przodu opad z tyłu wiatry
60-letni to MŁYNARZ siedzi na workach i bawi się sznurkiem.

Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza
i gdy wiek ją zdradza
i
- pampers
- always
- corega tabs

Kobietę znacznie łatwiej rozebrać wbrew jej woli, niż ubrać zgodnie z jej życzeniem.

Zachorował wielki wojownik indiański, jego współplemieńcy udali się do czarownika po
radę.
- Połóżcie mu jajka na oczach - powiedział czarownik.
Nazajutrz delegacja znów jest u uzdrowiciela.
- I co, pomogło? - pyta starzec.
- Nie, on umarł.
- A położyliście mu jajka na oczy tak, jak kazałem?
- Nie, udało nam się dociągnąć tylko do pępka

- Tato, ten pan nie ma na głowie ani jednego włosa!
- Cicho, bo może usłyszeć...
- To on jeszcze o tym nie wie?

Nic nu w życiu tak dobrze nie wyszło jak włosy z głowy

- Postanowiłem przez pewien czas żyć bez seksu, alkoholu i papierosów... I muszę wam
powiedzieć, że to był najgorszy kwadrans w moim życiu...
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- Mam wspaniałego męża: nie pije, nie pali, nie zdradza mnie, nie lubi piłki nożnej, a
nawet mnie nie bije.
Na to druga:
- Dawno go sparaliżowało?
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