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           ***  

Był 2010r...Pan do skazanego:  
-Jakie jest twoje ostatnie życzenie?  
-Napić się wina  
-Jaki rocznik?  
-2050 

                 
                   *** 

Idą dwie blondynki przez pustynię i jedna mówi do drugiej:  
-Nie czuję nóg..  
-To powąchaj moje;) 

                
                   *** 

Przychodzi baba do lekarza.  
- Panie doktorze, wyrostek mi dokucza.  
- Kopnij pani gówniarza, to się odczepi! 

 
                  *** 

Przychodzi blondynka do sklepu na zakupy.  
Po zrobieniu zakupów podchodzi do kasy i pyta ją kasjerka:  
-Wszystko?  
-Nie, nie. ja chcę tylko moje zakupy... 

   
                  *** 
-Dlaczego blondynka kładzie papryczkę chili na telewizorze?  

-Żeby był ostrzejszy obraz. 
 
                  *** 
Policjant zatrzymuje czarne BMW. Ze środka wysiada 'karczek': szeroki w barach, 

łysy, obwieszony złotem.  
- Imi ę? - pyta policjant.  
- Rysiek - odpowiada chłopak.  
- Nazwisko? - pyta ponownie policjant.  
- Grzesiak.  
- A adresik?  
- No oczywiście oryginalny – Adidasa. 

 
                   *** 
Przychodzi Baca do ubikacji. Czeka, czeka, wszystkie kabiny zamknięte.  

Zniecierpliwiony, pyta:  
- Je tam kto?  
W odpowiedzi dochodzi go zduszony głos:  
- Tu się ni je, tu się sro! 

 



                    
                         *** 

Otwieraj ąc nowe centrum handlowe, pewien biznesmen otrzymał wiązankę kwiatów. 
Zastanowiła go zawartość dołączonego bileciku:  
"B ędzie nam ciebie brakować - koledzy".  
Kiedy próbował odgadnąć, od kogo mogą pochodzić te kwiaty, zadzwonił telefon. Była to 
kwiaciarka, która przepraszała, że przesłała niewłaściwa wiązankę.  
- Och, nie ma za co - powiedział właściciel supermarketu. - Jestem biznesmenem, więc wiem, 
że takie rzeczy się zdarzają.  
- No tak, - dodała kwiaciarka - ale pańska wiązanka w wyniku tej pomyłki została wysłana na 
pogrzeb.  
- Ciekawe... A co było napisane na bileciku? - zapytał przedsiębiorca.  
- "Gratulacje z powodu nowej lokalizacji". 

 
                  *** 
Spotyka się dwóch biznesmenów:  

- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak 
ty to robisz?  
- Prosty trick! Mam dwudziestu pracowników i piętnaście miejsc parkingowych... 

 
                 *** 
Do restauracji wchodzi 3 panów przedstawicieli innych marek piwa.  

Pierwszy - Okocim.  
Drugi - Tyskie.  
Trzeci - Leżajsk.  
Siadają przy stoliku i pierwszy mówi:  
- Zimne Okocim proszę.  
Drugi:  
- Zimne Tyskie proszę.  
Trzeci:  
- Coca Cole proszę.  
Ci obaj tak się na niego popatrzyli i jeden z nich spytał  
- Czego wziąłeś Coca Colę?  
A on odpowiedział:  
- Jak wy nie bierzecie piwa, to ja też nie. 

 
                *** 
Wsiada pijany facet do taksówki. Taksówkarz się pyta:  

- Gdzie jedziemy?  
- Do domu!  
- A dokładniej !?  
- Do dużego pokoju.... 

 
               *** 
Przed automatem z wodą sodową stoi blondynka. Wrzuca monetę, czeka aż szklanka 

napełni się wodą, wypija, wrzuca monetę i tak bez końca.  
Ludzie stojący za nią w kolejce niecierpliwią się.  
- Niech się pani pośpieszy!  
- Nie ma głupich, ja cały czas wygrywam! 


