
Śmiej się z nami ;D 

Dowcipy:

Jaś zwierza się koledze: 

-Moi rodzice chyba mnie nienawidzą 

-Dlaczego tak myślisz? 

-Dają  mi dziwne zabawki do kąpieli… 

-Różne rzeczy bierze się do kąpieli. 

-Tak? Toster, suszarkę, radio ? 

Wchodzi facet do sklepu zoologicznego : 

-Poproszę tego roztańczonego żółwia z wystawy. 

-Tańczący żółw ? O rany, zapomniałem wyłączyć 

grzałkę od piasku! 

-Podobno szukasz żony przez biuro matrymonialne. 

Ile ofert już dostałeś ? 

-Chyba ze dwieście ? 

-Serio? I co piszą ? 

-Zwykle : weź pan moja … 

W sklepie zoologicznym klient pyta sprzedawcy:  

-Ile kosztuje gadająca papuga? 

-Musi pan sam ją o to zapytać. 

Niedawno powiedziała mi, że nie chce żadnych 

pośredników. 

 Dzwoni blondynka do koleżanki:  

-Cześć  

-Cześć-odpowiada koleżanka.  

-Co robisz? -pyta blondynka.  

-Rozmawiam z tobą.  

-A to nie przeszkadzam. 

O blondynkach: 

Jakie zajęcie dać dla blondynki na cały dzień? 

Posadzić przy okrągłym stole i kazać szukać rogu. 

Pani na lekcji religii pyta Jasia:  

-Jasiu ,kto zbudował Arkę?  

Jasiu na to:  

-No...eee...  

A pani:  

-Dobrze Jasiu, siadaj, szóstka!!! 

Profesor pyta studenta: 

 - Co to jest egzamin? 

 - Egzamin, to wymiana poglądów między dwoma 

inteligentnymi osobami. 

- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób jest 

nieinteligentna? 

 - Trudno, to druga bierze indeks i wychodzi. 

W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj 

studenci:  

- Masz jakieś wieści z domu?  

- Niestety. Ani złotówki. 

Facet mówi do sąsiada:  

- Byłem z teściową w zoo.  

- I jak było? Pyta sąsiad.  

- Nie przyjęli jej. 

Przychodzi Jasiu do kiosku i pyta:  

- Czy są kartki z napisem "Dla mojej jedynej"?  

- Są.  

- To poproszę osiem. 

Jasiu pyta kolegi: 

-Pożyczysz mi dwie stówy.  

-Nie, ale mogę ci pożyczyć jedną.  

Jasiu na to: -to wiesz co, tę jedną stówę mi dasz, a tę 

drugą mi będziesz wisiał. 

- Mamo a tata mnie zbił dwa razy!!!  

- A czemu aż dwa?  

- Bo raz, jak mu pokazałem świadectwo, a drugi, jak 

zobaczył, że to jego...   


