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1. DOPUST
BI RADI NA DOPUST? – NIKAR!
Leto ima 365 dni. Vsak dan prespite 8 ur, 
torej 8 ur počivate, kar pomeni 122 dni v 
letu. Nadaljnjih 122 dni v letu niste v službi, 
ker imate 8 urni delavnik, to pomeni, da ste 
z družino, ali v bifeju ali pa kje drugje, torej 
vam ostane še 121 dni. 52 dni so sobote, ko 
spet ne delate. Tako vam ostane samo še 17 
dni. Vsak dan imate pol ure za malico, kar 
letno nanese celih 7 dni. Najmanj 9 dni v 
letu je različnih praznikov in tako ostane le 
še en dan, to pa je 1. maj, Praznik dela, ko 
spet ne delate. Kako si po vsem tem sploh 
še upate prositi za dopust?

2. RAZLIKA
Kakšna je razlika med neumnimi in pame-
tnimi moškimi?
▶ Neumni moški govorijo šale o svetlola-

skah,
▶ Pametni moški pa z njimi spijo.

3. POLŽI
Žena pošlje moža na tržnico, naj kupi kilo-
gram polžev, da bodo imeli za kosilo fran-
cosko specialiteto. Mož se odpravi na pot, 
vendar na poti iz tržnice sreča prijatelja, ki se 
že dolgo nista videla. Po kratkem pogovoru 
zavijeta v bližnjo gostilno in se ga napijeta. 
Pozno zvečer se mož z vrečko polžev vrne 
domov pred vhodnimi vrati zloži polže na 
tla in pogumno pozvoni. Žena vsa razjarjena 
odpre vrata in še preden odpre usta, mož 
pogleda polže in reče:
▶ No pojdite polžki moji, že tako smo 

pozni!

4. BALKAN EKSPRES
Mujo pride na deželo k Hasotu na obisk. Že 
dolgo se nista videla, in ko stopita v dnevno 
sobo, je Mujo na tleh zagledal ogromno 
medvedjo kožo z glavo. Z zanimanjem je 
vprašal Hasota: 
▶ Haso, gde si nabavio ovu kožu?

Haso odgovori: 
▶ Znaš Mujo, bila zima, bilo je hladno, 

uzimam ja sekiru, odlazim u šumu da 
nacepam drva, kada dodjem do jedne 
špilje. Pogledam ja unutra, kad ono 
‘Huuu’, ja njemu vratim ‘Huuu’, ono 
još jednom ‘Huu’, kad ja udarim i evo 
medveda.

Eno leto je minilo in Haso se je odločil, da 
vrne obisk Mujotu. Odšel je v mesto, kjer je 
Mujo živel v stolpnici in pozvonil na vrata 
stanovanja. Zvonil je in zvonil toda vrat ni 
odprl nihče. Odprla so se vrata sosednjega 
stanovanja in ženska, ki je pogledala, kdo 
tako vztrajno zvoni pri sosedu, vpraša 
Hasota kaj želi in ko ji je povedal, da je prišel 
na obisk k Mujotu, mu je ta povedala, da je 
imel nesrečo in da je v bolnici. Haso se se-
veda odpravi v bolnico in ko vstopi v sobo, 
kjer leži Mujo ves začuden vpraša: 
▶ »Mujo, što se desilo?« 
Mujo, ki je bil ves povezan in v mavcu, 
odgovori: 
▶ Znaš Haso, bila zima, bilo je hladno, 

uzimam ja sekiru, odlazim u šumu da 
nacepam drva, kada dodjem do jedne 
špilje. Pogledam ja unutra, kad ono 
‘Huuu’, ja njemu vratim ‘Huuu’ ono još 
jednom ‘Huuu’, ne dam se ja, i ja opet 
njemu ‘Huuu’, kad ono Balkan Ekpres.

5. NOGOMET
Nekje v tujini igra Slovenska nogometna 
reprezentanca pomembno tekmo z nekim 
tujim moštvom. Seveda, kot se za Slovence 
spodobi je na tribunah veliko Slovenskih 
navijačev, ki vsi veselo vzklikajo: 
▶ Kdor ne skače ni Sloven’c, hej, hej, hej!
Nekje v ozadju sedi tudi nekdanji politik in 
veselo vpije skupaj z vsemi Slovenci: 
▶ Kdor ne skače n’č ne vid’, hej, hej, hej!

6. SPERMIJI
Kakšna je razlika med moškimi in spermiji?
▶ Nobene! Na vsake dva milijona je eden 

dober.
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7. PREMOG
Pri neki hiši so naročili dve toni premoga, 
da bodo imeli za kurjavo. Ko so premog pri-
peljali, na žalost nikogar ni bilo doma, zato 
je voznik tovornjaka pozvonil pri vratih, 
da vpraša, kam naj premog strese. Oglasila 
se je papiga, ki so jo imeli pri hiši in rekla:
▶ Kar na teraso ga stresite!
Voznik skomigne z rameni, si misli svoje in 
premog strese na teraso pred dnevno sobo 
in odpelje. Kmalu so se vrnili tudi lastniki 
hiše in ko je gospodar videl kaj se je zgodilo, 
je jezno prijel papigo in jo čez peruti pribil 
na steno in rekel:
▶ Za kazen, da drugič ne boš naredila še 

kakšne neumnosti!
Ko papiga tako visi na steni pribita, se razg-
leduje po sobi in ne daleč od sebe zagleda na 
križ pribitega Jezusa. Nekaj časa ga opazuje, 
potem pa pogumno vpraša:
▶ A si ti tudi premog naročil?«

8. GORENJSKA
Kje se začne Gorenjska?
▶ Tam, kjer na vrvi za perilo sušijo WC 

papir.

9. DOLENJSKA
Kako pokopljemo Dolenjca?
▶ Zlijemo ga v grob.

10. LETALO
Kaj je rekel Dolenjec, ko je prvič videl letalo?
▶ Poglej, Bogu se je zmešalo in se s križem 

vozi naokoli.

11. BASEN
Bila je huda zima in na drevesu ja ves zmr-
znjen sedel ptiček in žalostno čivkal. Bilo je 
tako mraz, da je kmalu zmrznil do konca in 
padel z veje. Ravno v tem trenutku, je mimo 

prišla krava, ki se je pri drevesu podelala in 
ptiček je padel direktno v njen »drek«. Bilo 
mu je tako lepo, ker je padel na toplo, zato je 
začel prepevati na ves glas. To petje je slišala 
muca, ki je bila v bližini, pritekla je do ptička 
in ga veselo pojedla. Nauk te basni je:
▶ Ni vsak tvoj sovražnik, ki te porine v 

»drek«
▶ Ni vsak tvoj prijatelj, ki te potegne iz 

»dreka«
▶ In na koncu, če si že v »dreku« bodi 

vsaj tiho.

12. CIA
Pri ameriški agenciji CIA, so se odločili, da 
potrebujejo v svojih vrstah tri nove člane; 
in sicer dva moška in eno žensko. Vsak 
kandidat naj bi naredil test, ki bi bil pogoj 
za sprejem v agencijo. Komisija pokliče 
prvega moškega. V roke so mu dali pištolo 
in ukazali, da gre v sosednjo sobo in ustreli 
človeka, ki je tam privezan na stolu. 
Moški stopi brez odlašanja v sobo in za se-
boj zapre vrata. V sobi je na stolu privezana 
njegova žena, zato gre ven iz sobe, da članu 
komisije nazaj pištolo in mu reče, da svoje 
žene ne more ustreliti. Seveda ni bil sprejet. 
Na vrsti je bil naslednji moški, komisija je 
postopek ponovila, vendar so tudi njemu 
podtaknili ženo, ki je ni mogel ustreliti, zato 
testa ni naredil. Na vrsti je bila ženska. Kot 
njunima predhodnikoma, so tudi njej dali 
v roke pištolo, jo napotili v sobo in ukazali, 
da ustreli svojega moža privezanega na stolu. 
Ženska vstopi, vrata se še niso dobro zaprla, 
ko se iz sobe zaslišijo glasni streli. 
Po končanem streljanju pa se je iz sobe slišal 
glasen ropot in razbijanje. Takoj za tem iz 
sobe vsa jezna in razburjena pogleda ženska, 
se obrne k članu komisije in zavpije:
▶ Kateri butelj mi je dal pištolo z slepimi 

naboji, pokončati sem ga morala kar s 
stolom.

13. JEZUS
Po puščavi hodi Jezus, in zelo žejen gleda 
okoli sebe, da bi mogoče le videl koga, ki bi 
mu dal vsaj kapljico vode. Po dolgem času 
le v daljavi zagleda nekoga in brž odhiti do 
njega. Bil je Hippy. 
Jezus: »Lepo te prosim, daj mi malo vode, 

ker že dolgo hodim in sem zelo žejen 
sredi puščave.«

Hippy: »Počakaj prijatelj, najprej bova po-
kadila malo travice, potem pa se bova 
menila naprej.«

Jezus: »Veš, da jaz tega ne počnem, to ni 
lepo, predvsem pa ne zdravo.«

Hippy: »Potem pa ne bo nič z vodo!«
Po nekaj minutnem prepričevanju ja Jezus 

le popustil in Hippy je zvil cigareto s 
travico. Pokadila sta jo, potem pa je 
Jezus rekel: »Ali mi lahko sedaj daš 
kozarec vode?«

Hippy: »Počakaj prijatelj, eden ni nobe-
den, dajva, pokadiva še enega.«

Jezus se je tudi tokrat pustil prepričati 
in pokadila sta še enega, potem pa 
je Jezus še enkrat rekel: »No mislim, 
da mi sedaj lahko daš tisti kozarec 
vode, da se odžejam in grem svojo pot 
naprej.«

Hippy: »Počakaj prijatelj, še tretjega 
pokadiva potem pa ti dam vodo, da se 
odpraviš dalje.«

Jezusu ni preostalo drugega, kot da to 
stori in ko sta pokadila tretjo cigareto 
se Jezus obrne k Hippyju in mu reče: 
»Pa ti sploh veš, kdo sem jaz?«

Hippy: »Pojma nimam.«
Jezus: »Jaz sem Jezus, Božji sin.«
Hippy: »U madonca, tebe je pa fino za-

delo.«

14. POSOJILO
Svetlolaska pride v New York v banko in reče:
▶ Rada bi imela kredit v višini 5000 

dolarjev, in to samo za štirinajst dni. 

Takoj je pristopil direktor banke in odgo-
voril:
▶ Spoštovana gospa! Sploh ni problema 

za ta vaše posojilo, ampak če bi ga 
želeli dobiti, rabimo neko jamstvo.

Svetlolaska vrže na pult pred sabo ključe 
svojega Rollce-Royca in ravnatelju banke 
so se kar zasvetile oči. Posel je bil sklenjen, 
svetlolaska je dobila posojilo, ravnatelj 
banke pa je ves ponosen njen avto odpeljal 
v garažo banke.
Minilo je štirinajst dni in svetlolaska se je 
spet pojavila v banki. Na pult je položila 
5000 dolarjev in rekla da vrača posojilo, 
seveda pa so ji zaračunali tudi pripadajoče 
obresti; in sicer v višini 12 dolarjev, ki jih je 
z veseljem plačala. Takoj je prišel zraven tudi 
ravnatelj banke in ji rekel: 
▶ Spoštovana gospa, brez zamere, ven-

dar sem se malo pozanimal o vas in 
izvedel da ste multimilijonarka, samo 
to me zanima, zakaj ste pri vsem tem 
denarju rabili 5.000 dolarjev posojila 
za štirinajst dni.

Svetlolaska odgovori: 
▶ Kje pa mislite, da bi sredi New Yorka 

našla parkirišče za mojega rollce-royca 
za 14 dni in to samo za 12 dolarjev, ne 
da bi mi ga nekdo opraskal ali oropal?

15. MOŠKI (1)
Zakaj so moški kot jastogi?
▶ Vse je dobro, razen glave.

16. MOŠKI (2)
Zakaj so moški kot delfini?
▶ Ker pravijo, da so inteligentni, ampak 

nihče tega ni dokazal.

17. MOŠKI (3)
Zakaj so moški kot polži?
▶ Imajo rogove, se slinijo in se vlečejo 

in po vrhu vsega še mislijo, da je hiša 
njihova.
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18. MOŠKI (4)
Zakaj so moški kot mikrovalovna pečica?
▶ Ker se segrejejo v 15 sekundah.

19. MOŠKI (5)
Zakaj moški ne more biti lep in hkrati in-
teligenten?
▶ Ker bi bil ženska.

20. MOŠKI (6)
Zakaj so baterije boljše od moških?
▶ Ker imajo najmanj eno pozitivno 

stran.

21. MOŠKI (7)
Zakaj se ženske ne poročajo več?
▶ Ker imajo rajši pršut v hladilniku, kot 

pa »prašiča« v dnevni sobi.

22. ŽENSKE
Zakaj so ženske najbolj neumna bitja na 
svetu?
▶ Ker celo življenje pitajo enega »prašiča« 

zato, da dobijo pol klobase.

23. GORENJSKA
Gorenjcu, ki ima brata v Ameriki, umre 
oče, zato se odloči, da bratu pošlje telegram. 
Napisal je: 
▶ Umrl je!
Čez tri dni je dobil odgovor od svojega brata 
iz Amerike, kjer je pisalo: 
▶ Ojoj!

24. MATEMATIKA
Kdaj bo moški vreden 1.000,00 SIT?
Ko bo eno jajce stalo 500,00 SIT.

25. KONJI
Zakaj policist, ko mu »crkne« avto, odpre 
pokrov motorja in začne streljati v motor?
Zato, da se konji ne martrajo.

26. PRTLJAŽNIK
Zakaj na vratih policijskega avta piše 
POLICIJA?
Zato, da policist ne zleze v avto skozi pr-
tljažnik.

27. NA KLANCU
Novinarji so se odločili, da bodo malo preve-
rili znanje policistov. Pristopili so do prvega 
policista in ga vprašali: 
▶ Ali mogoče veste, kdo je napisal povest 

‘Na klancu’?
Policist je odgovoril, da nima pojma. 
Novinarji so se odpravili k drugemu poli-
cistu in tudi njemu postavili isto vprašanje. 
Seveda jim je tudi ta odgovoril, da nima 
pojma, zato so se odpravili k šefu policije 
in tudi njemu postavili vprašanje:
▶ Kdo je napisal povest ‘Na klancu’? 
Šef policije jim je odgovoril, da naj se oglasijo 
čez nekaj dni, ker trenutno nima časa. Čez 
nekaj dni so se novinarji spet oglasili pri šefu 
policije in ga vprašali:
▶ No, a že veste kdo je napisal povest ‘Na 

klancu’?
Šef policije je ponosno odgovoril:
▶ Dva sta že priznala, tretjega pa še zas-

lišujemo.«

28. BUTALSKA
Mama butalka piše sinu butalcu:

DRAGI SINKO BUTALEC!
Pismo ti pišem počasi, ker vem, da ne 

znaš hitro brati. Najprej naj ti sporočim, da 
ne živimo več tam, kjer smo, ko si se odselil. 
Tvoj oče je v časopisu prebral, da se večina 
nesreč zgodi v okviru 20 km od doma, zato 
smo se preselili. Ne bom ti mogla poslati 
našega novega naslova, ker je družina, ki je 
tukaj živela pred nami, vzela hišno številko s 
seboj, da jim ne bo treba spremeniti naslova.

Nova hiša je čudovita. Ima celo pralni 
stroj, vendar nisem čisto prepričana, da dela. 

Prejšnji teden sem namreč vanj položila kup 
perila in potegnila vrvico, a perila od takrat 
nisem več videla. Tudi vreme tukaj ni tako 
slabo. Prejšnji teden je deževalo le dvakrat; 
prvič tri dni in drugič štiri dni.

Glede plašča, katerega si hotel, da ti ga 
pošljem; tvoj stric je ugotovil, da je z gumbi 
vred pretežak, da bi ga poslali po pošti, zato 
smo gumbe odrezali in jih dali v žep. Tvoj 
brat je včeraj zaklenil ključe v avto. Bili smo 
že zaskrbljeni, saj je trajalo kar dve uri, da 
so naju z očetom spravili iz avta. Tvoja sestra 
pa je danes zjutraj rodila, vendar ne vem 
spola, zato ti še ne morem sporočiti, ali si 
postal stric ali teta; otrok pa je najverjetneje 
podoben tvojemu bratu. Stric je prejšnji 
teden padel v sod z viskijem. Ljudje so ga 
hoteli rešiti, a se jih je veselo otepal in se 
utopil. Naslednji dan smo ga dali upepelit 
in gorel je tri dni. Trije tvoji prijatelji pa so 
imeli nesrečo. S tovornjakom so zapeljali z 
mosta. Janez je vozil. Imel je srečo – odprl je 
okno in splaval na varno. Franci in Polde sta 
bila v prikolici. Utonila sta, ker nista mogla 
odpreti stranice na zadku prikolice. Pokopali 
smo ju na vaškem pokopališču, vendar smo 
imeli malo težav. Ko smo hoteli krsti položiti 
v jamo sta se dna obeh krst odtrgala in reveža 
sta se komaj ujela za stranice krst. Ko smo 
to popravili, pa je bil narod navdušen nad 
spuščanjem krst v jamo, da smo morali krsti 
kar trikrat dati ven in noter v jamo. Na koncu 
se je vse srečno končalo.

Drugega ni nič novega, ker se pri nas 
bolj malo dogaja.

Pozdravčke
Mami

P.p.: Hotela sem ti poslati nekaj denarja, a je 
bila pisemska ovojnica že zaprta. 

29. KONZERVA
Kako policist odpre konzervo?
Prime konzervo, potrka po njej in reče: 
»Odprite v imenu zakona!«

30. ŠMARNA GORA
Nekega lepega sončnega popoldneva se naš 
pomemben upokojeni politik XY odpravi 
na Šmarno goro. In kot se za takega spodobi 
ima s seboj tudi dva telesna stražarja. 
Nekje na tri četrt poti telesna stražarja p o-
hitita proti vrhu, pred pultom v gostilni 
umakneta vse ljudi in eden od stražarjev 
naroči natakarici:
▶ Hitro zaboj piva na pult, XY prihaja! 
Natakarica to tudi stori in čez nekaj minut 
se pri vratih gostilne prikaže, ves rdeč v 
glavo, XY. 
Njegova telesna stražarja hitro pograbita 
zaboj piva in ga postavita pod pult, XY se 
približa pultu, stopi na zaboj piva in reče 
natakarici ves zadihan:
▶ En čaj prosim!

31. REKLAMA
Na Hrvaškem radiu se navsezgodaj zjutraj 
oglasi radijski napovedovalec:
▶ Dragi državljani Republike Hrvaške, 

vaš predsednik je vstal, vstanite tudi vi.
▶ Dragi državljani Republike Hrvaške, 

vaš redsednik je šel v kopalnico, da se 
umije, umijte se še vi.

▶ Dragi državljani Republike Hrvaške, 
vaš redsednik zajtrkuje, a ker vi nimate 
nič za jesti, poslušajte glasbo iz našega 
radia.

32. ZAKAJ
Zakaj ženskam pravijo avše?
Zato, ker najprej rečejo AV, potem pa ŠE.

33. POUČNA
V šoli so imeli učno uro biologije. Učiteljica 
biologije stopi v razred in za globokim iz-
rezom ima zataknjeno rožico. Učencem je 
takoj postavila vprašanje.
▶ No otroci, s čim se hranijo rožice?
Janezek, ki sedi v prvi vrsti, takoj dvigne 
roko in odgovori: 
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Mujo zavpije: 
▶ Haso, šta to radiš? 
Haso ga pogleda in mu odgovori: 
▶ Pa Mujo, ti češ točak, ja ču radio.

87. ŽARNICA
Koliko policistov je potrebno, da zamenjajo 
pregorelo žarnico?
▶ Pet!
▶ Eden stopi na stol in prime žarnico, 

ostali štirje pa stol dvignejo in ga vrtijo 
okrog.

88. KRAVA
Koliko policistov je potrebno, da pomolzejo 
eno kravo?
▶ Pet!
▶ Eden prime kravo za vime, ostali štirje 

pa jo dvignejo in spuščajo.

89. OPOZORILO
Nek možakar se sprehaja ob nekem jezeru. 
Pride do table, na kateri piše z velikimi 
črkami:
▶ Pozor pedri!
Misli si svoje in gre naprej, toda po nekaj 
sto metrih spet zagleda tablo, tokrat precej 
manjšo z manjšim napisom:
▶ Pozor pedri!
Spet skomigne z rameni in se odpravi 
naprej. Po nekaj sto metrih pa spet opazi 
čisto majhno tablico pri tleh. Skloni se in 
prebere napis: 
▶ Opozorili smo vas!

90. PAR
Zakaj policisti vedno hodijo v parih?
▶ Ponavadi zna eden pisati, drugi pa 

brati.

91. AVTOCESTA
Mujo se v Nemčiji pelje po avtocesti in pos-
luša radio. Naenkrat se zasliši glas iz radia: 

▶ Pozor, pozor, neki bedak se vozi po 
avtocesti v nasprotni smeri.

Mujo se zamisli in reče: 
▶ Vidi kako lažu ovdje u Nemačkoj, nije 

jedan ima jih stotine.

92. ABECEDA
Dva prijatelja se srečata. Včasih sta bila oba 
gluhonema, vendar je eden od njiju začel 
govoriti. Drugi, ki je še vedno gluhonem 
ga, seveda v govorici gluhonemih, vpraša 
kako mu je uspelo, da govori. Le – ta mu 
odgovori, da je spoznal nekega zdravnika, 
ki mu je pomagal. Seveda je dal svojemu 
prijatelju zdravnikov naslov in ta se vesel 
odpravi k njemu. Zdravniku seveda razloži 
svoj problem, ta pa mu reče, da sploh ni 
nič hudega in se bo kmalu naučil govoriti. 
Rekel mu je naj sleče hlače in se nagne čez 
pisalno mizo. Pacient je malo začudeno 
pogledal, ampak je to tudi storil, ni namreč 
vedel, da je zdravnik homoseksualec. Ko 
tako nataknjen in s spuščenimi hlačami 
visi čez mizo, zdravnik na hitro naredi in 
pacient zatuli: 
▶ AAAAAA!
Zdravnik si zapne hlače, se obrne k pacientu 
in mu reče: 
▶ V redu je, lahko se oblečete, jutri pa 

pridite, da vzamemo črko B.

93. ZAKAJ
Zakaj ima policist na nočni omarici vedno 
dva kamna, ko se odpravi spat?
▶ S prvim kamnom ugasne luč, z drugim 

pa poskusi, če je zaprto okno.

94. OSEMLETKA
Zakaj v eni patrulji vedno hodita dva poli-
cista skupaj?
▶ Zato, da imata skupaj osemletko.

95. ULIČNA SVETILKA
Mrak je in na drogu ulične svetilke je na-
lepljen letak: Stanovanje oddam v najem. 
Zraven stoji svetlolaska in trka po drogu, 
ko mimo pride policist in vpraša: 
▶ Kaj pa počnete, mlada dama?
Svetlolaska: 
▶ Tukaj piše, da oddajajo stanovanje, pa 

že pol ure trkam in se nihče ne oglasi.
Policist zaskrbljeno pogleda navzgor in reče: 
▶ Je pa res čudno, da se nihče ne oglasi, 

saj imajo prižgano luč.

96. JAVNA HIŠA
Janezek je v šoli vedno grdo govoril in vedno 
zamujal pouk z raznimi izgovori. Njegovi 
razredničarki je to počasi prišlo vrh glave 
in nekega dne, ko je Janezek spet zamudil 
pouk, reče svojim učencem: »Če bo Janezek 
danes spet rekel kaj grdega vsa dekleta lahko 
vstanete in greste iz razreda.« Ni minilo 
dolgo, ko je Janezek, ves zadihan pritekel v 
razred. Razredničarka vpraša: 
▶ Zakaj si pa danes zamudil?
Janezek: 
▶ Tovarišica, javno hišo zidamo doma.
Vsa dekleta so takoj vstala in začela zapu-
ščati razred. Janezek začudeno pogleda za 
njimi in reče: 
▶ Kam pa greste pocestnice, saj smo šele 

prvo ploščo zabetonirali.

97. BASEN
Pomlad je in čebelica leta od cveta na cvet. 
Pride do marjetice in jo vpraša: 
▶ Ali mi daš? 
Marjetica odvrne: 
▶ Tudi slučajno ne, pojdi kam drugam. 
Čebelica odleti do vrtnice in zopet vpraša: 
▶ Ali mi daš? 
Tudi vrtnica nesramno odgovori:
▶ Niti pomotoma ne, pojdi kam drugam.

Čebelica užaljeno odleti naprej in prileti do 
narcise in že malo zaskrbljeno vpraša:
▶ Ali mi daš? 
Narcisa vljudno odgovori: 
▶ Veš, da ni problema čebelica, kar name 

splezaj.
Čebelica vsa vesela skoči na narciso in 
opravi svoje. Minila je pomlad, minilo je 
poletje, bližala se je mrzla zima in vse rožice 
so ovenele.
Nauk te basni je: Če daš ali ne daš – oveniš.

98. MATEMATIKA
Študent pred izpitno komisijo dobi vpraša-
nje: Zakaj pri vlaku, ki se pelje po tračnicah 
slišimo zvok – tudum – tudum – tudum? 
Študent nekaj časa premišljuje in po nekaj 
minutah se odloči da bo odgovoril. Vljudno 
ogovori člane komisije in razloži tako: 
▶ Poglejte, če pogledamo celo kompozi-

cijo vlaka, ki je sestavljena iz lokomo-
tive in veliko vagonov. Kompozicija se 
pelje po tračnicah, vendar ni problem 
v nobenem od vagonov še manj pa v 
lokomotivi. Če pogledamo vsak posa-
mezni vagon, ki ima najmanj štiri ko-
lesa. Ni problem v nobenem od koles. 
Če pogledamo vsako posamezno kolo, 
pa je takole. Ploščina vsakega posame-
znega kolesa je PI krat r na kvadrat. Ni 
problema v PI – ju niti ni problema v 
samem r – u, ampak tale kvadrat ga pa 
rahlo moti in zato vlak dela tudum – 
tudum – tudum.

99. SRBI
Po cesti hodi Šiptar in kar naenkrat mu na 
glavo pade opeka. Začne se praskati po glavi, 
ko ga nekdo iz sosednjega okna ogovori: 
▶ Jel srbi?
Šiptar ga pogleda in odgovori: 
▶ Srbi, Srbi, tko če drugi.
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120. REKORD
Kakšen je Črnogorski rekord v teku na sto 
metrov?
▶ 67 metrov.

121. NEW YORK
Mujo in Haso se znajdeta sredi New Yorka 
in Mujo vpraša Hasota: 
▶ Kaj naj rečem, če me kdo kaj vpraša?
Haso:
▶ Reci ‘yes’.
Pa gre Mujo po svoje in sreča buldoga, ki 
ga vpraša: 
▶ Do you want to be dead?
Mujo:
▶ Yes.
Buldog ga pretepe, da je komaj preživel. 
Drugi dan spet vpraša Hasota, kaj naj reče, 
če ga kdo kaj vpraša, ker se beseda ‘yes’ ne 
obnese.
Haso: 
▶ Reci ‘no’.
Pa gre Mujo spet svojo pot in sreča istega 
buldoga, ki ga vpraša:
▶ Was that yesterday enough?
Mujo odgovori:
▶ No.

122. TEK
Očetje od Hrvata, Bosanca in Črnogorca so 
se odločili, da bodo njihovi sinovi tekmo-
vali v teku. Vse je bilo zmenjeno in tekma 
se je začela, očetje pa so na bližnjem hribu 
opazovali tekmo. Dolgo se ni nič zgodilo. 
Po kakšni uri čakanja je prvi mimo očetov 
pritekel Hrvat. Njegov oče je bil seveda zelo 
ponosen. Spet je minila kakšna ura, ko se 
izza ovinka prikaže Bosanec. Tudi njegov 
oče je bil kar zadovoljen. Spet je minila 
ena ura, pa sta minili dve, ko se prikaže 
Črnogorec. Njegov oče se s ponosom obrne 
k prijateljema in reče: 
▶ Vidjaj sokola, kako jih potera!

123. SMOG
Pride Mujo iz New Yorka, kjer je bil na do-
pustu in kmalu sreča Hasota.
Haso: 
▶ Zdravo Mujo, kako je bilo u New 

Yorku?
Mujo: 
▶ Super Haso, Žurke, dobro za jesti I piti, 

dobre ženske, sve u redu samo ovaj, 
kako da kažem, s ….

Haso: 
▶ Da nije smog?
Mujo: 
▶ Ne znam, dali je s’mog ili s’tvog, ali 

puno smrdi.

124. NIZKE CENE
Lastnik samopostrežne trgovine že tretjič 
zaloti isto žensko pri tatvini. Pristopi k njej 
in jo vpraša: 
▶ Pa zakaj vedno kradete v naši trgovini 

in ne kje drugje?
Ženska odgovori: 
▶ Zato, ker imate pri vas najnižje cene.

125. BARVE
Dva mulca se pogovarjata: 
▶ Ej, a misliš, če kupiš računalniški pro-

cesor, da dobiš zraven tudi megaherze, 
a moraš to posebej kupiti? 

▶ Ti a veš, da nisem popolnoma prepri-
čan o tem, ko pa sva ravno pri računal-
nikih, koliko barve porabi tvoj moni-
tor?

126. RAČUNALNIŠKA
Stojita dva mulca v muzeju in gledata 
Piccassovo sliko. Kmalu se eden od njiju 
oglasi: 
▶ Tale ima pa čisto zapacano glavo na 

tiskalniku, po mojem bo moral tudi 
kartuše zamenjati.

127. KLIMA
V ugledni restavraciji starejša dama zahteva 
od natakarja, da nekoliko zmanjša delovanje 
klime, ker je hladno: »Seveda, gospa,« ji reče 
natakar in odide. 
Pet minut kasneje, dama spet pokliče nata-
karja. Hladi se s časopisom, s katerim maha 
pred obrazom in reče:
▶ Ali ste tako dobri in sedaj malo pove-

čate delovanje klime? 
▶ Seveda, gospa – reče natakar in spet 

odide. 
Ni minilo deset minut, ko dama ponovno 
pokliče natakarja: 
▶ Ali bi bili lahko sedaj tako prijazni in 

malo zmanjšali klimo? 
▶ Seveda, gospa – spet reče natakar in 

odide. 
Gost pri sosednji mizi, ki je opazoval doga-
janje, pokliče natakarja in mu reče: 
▶ Ali vas nič ne živcira, ko morate vsa-

kih nekaj minut uravnavati klimo? 
Natakar ga pogleda in mu odgovori: 
▶ Saj klime sploh nimamo.

128. POGREB
Mož z nasmehom hodi za žaro svoje žene. 
Znanec pristopi k njemu in mu reče: 
▶ Si pa res čuden. Za pogrebom svoje 

žene se smeješ namesto da bi žaloval.«
Mož odgovori: 
▶ Kaj pa morem, če je tako lepo. Veš, 

danes je prvič, da sva šla skupaj ven in 
se ne kregava.«

129. BOLNA MAMA
Učiteljica ve, da je Janezkova mama bolna. 
Pozanima se, kako je njo.
Janezek: 
▶ Počasi ji gre na bolje. Mene je včeraj že 

pretepla, za očeta pa ima še premalo 
moči.

130. KONDOM
V senci ob cesti sedita Mujo in Haso. 
Avtomobili s turisti hitijo proti morju, ko 
naenkrat zavije proti njima avto in iz njega 
izstopi lepa mladenka, ki odpre pokrov 
motorja in začne pregledovati motor. Mine 
nekaj časa, ko se začne ozirati po pomoči. 
Zagleda ju in jima pomigne, da prideta 
pomagat. Leno se približata in Mujo kma-
lu odkrije in popravi napako na motorju 
avtomobila. Motor spet brezhibno deluje. 
Dekle je presrečno in jima ponudi plačilo. 
Zavračata plačilo v denarju in namigujeta, 
da bi rada kaj drugega. Dekle razume njune 
namere, in ker sta ji bila še kar simpatična, 
jima razloži:
▶ Takole, ni ovir za dogovor, oba me lahko, 

samo pogoj je, da si natakneta kondom.
Oba:
▶ A šta ti je to kondom?«
Dekle:
▶ Ni važno, nataknita si ga in pazita, da 

se ne sname, ker nočem biti noseča, 
zaradi vajine nepazljivosti.

Oba:
▶ OK, kako ti kažeš, samo da što prije...
Tako so opravili, ona nadaljuje naprej proti 
morju, Mujo in Haso pa domov. Naslednji 
dan zvečer, Haso obišče Mujota in hodi 
zelo široko.
Mujo:
▶ Šta ti je bre, kako hodaš?
Haso:
▶ Čuj, Mujo, ja ču ovo da bacim, jer 

moram da pišam, pa makar ona ostala 
trudna.

131. TEKMOVANJE
Kakšna je razlika med Rusi, Američani in 
Srbi?
▶ Rusi in Američani tekmujejo v tem, 

kdo bo dalj časa ostal na Mesecu, Srbi 
pa, kdo bo zdržal do konca meseca.
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132. OVCA
Jože in Janez se po dolgih letih spet srečata 
in ker sta bila včasih sošolca sta se začela 
pogovarjat.
Jože:
▶ Kako si Janez, kaj počneš?
Janez:
▶ Veš, ko sem končal šolo, sem podedo-

val kmetijo in sedaj malo kmetujem. 
Kaj pa ti?

Jože:
▶ Veš jaz sem pa po šoli ugotovil, da 

imam nenavaden dar, da se lahko 
pogovarjam z živalmi.

Janez:
▶ Ah, to ti pa verjamem, greva k meni na 

kmetijo in bova ta tvoj dar preverila.
Odpravita se in kmalu prideta do Janezove 
kmetije in se pred hišo usedeta, ko ju zagleda 
pes in glasno zalaja. Jože pogleda Janeza in 
mu reče:
▶ Da te ni sram, psa si danes dvakrat 

udaril.
Janez presenečeno:
▶ Ja kako pa veš?
Jože:
▶ Ravnokar mi je pes povedal.
Ni minilo dolgo časa, ko se ob Jožetovo nogo 
podrgne mlada muca in nežno zamijavka. 
Jože pogleda Janeza in mu reče:
▶ Pa mucka si pozabil nahraniti danes.
Janez presenečeno:
▶ Ja kako pa veš?
Jože:
▶ Ravnokar mi je povedala.
Jože in Janez sta vstala in se odpravila na 
ogled kmetije in kmalu se v daljavi zasliši 
ovca: 
▶ Beeee – beeee. 
Janez prestrašeno pogleda Jožeta in še pre-
den on kaj spregovori mu reče: 
▶ Ne ji verjeti, laže.

133. BMW
Gresta dve žabi čez cesto in prva reče drugi:
▶ Pazi BMW!
Druga odgovori:
▶ Kje vidiš kakšen BMW eeee ee ee?

134. DŽAMIJA
Slovenec pride v Albanijo in na vrhu džamije 
zagleda hodžo, ki se dere na ves glas. Nekaj 
časa ga opazuje potem pa vzklikne:
▶ Kaj se dereš, kakor si prišel tja gor, 

tako lahko tudi splezaš dol.

135. NOGI
Kaj pravi leva ženska noga, desni ženski 
nogi, ko se odpravita spat?
▶	 Če danes ne bo prišlo kaj vmes med naju, 
bova spali skupaj.

136. PULOVER
Mujo se vrne z morja, kjer je bil prvič na 
dopustu. Kmalu ga sreča Haso in ga vpraša:
▶ Mujo bre, kako je bilo na moru?
Mujo: 
▶ E moj Haso, da vidiš ti to. Dodjem ja 

na plažu, kad ono sve sama sirotinja, 
sve golo i boso, samo sam ja bogati 
čovek imao džemper.

137. RESTAVRACIJA
Neki klošar je bil tako lačen, da ni več vedel, 
kaj bi naredil. Šel je v najboljšo restavracijo 
v mestu, se usedel za najboljšo mizo in na-
takarju naročil najboljše jedi v restavraciji. 
Natakar je sicer malo čudno pogledal, mislil 
si je svoje, vendar je klošarju res prinesel 
najboljše jedi iz restavracije. Klošar se je na-
jedel tako, da je komaj dihal. Pride natakar 
in prijazno reče: 
▶ Gospod ali bi prosim lahko sedaj pora-

čunala?

Klošar: 
▶ Kako poračunala, saj sem vam že plačal, 

ali se ne spomnite, da sem naročil, dal 
denar in potem dobil hrano?

Po dolgem prerekanju je prišel še šef resta-
vracije in končno je klošar oba prepričal, 
da je hrana bila plačana. Klošar se odpravi 
iz restavracije, ves sit in zadovoljen. Kmalu 
sreča prijatelja in mu razloži kaj se mu je 
zgodilo. 
Ta si misli svoje in se odloči, da bo tudi on 
poskusil narediti to, saj je, konec koncev še 
bolj pameten od svojega prijatelja in če se 
je prijatelju to posrečilo, zakaj se ne bi še 
njemu. Odločno se odpravi do restavracije, 
kjer je bil prej prijatelj, se usede za mizo 
in kmalu pride isti natakar, ki je maloprej 
stregel njegovega prijatelja. Klošar naroči, 
še več in še boljše, kot njegov prijatelj. Ko se 
naje in napije, k njemu stopi natakar in reče:
▶ Se opravičujem, ampak prej sem imel 

neko stranko, ki je izgledala tako revna 
kot vi in ko sem prinesel hrano jo je 
pojedel, ko pa sem hotel računati ... 

Klošar nekaj časa gleda natakarja, posluša 
njegovo zgodbo in ga naenkrat prekine: 
▶ Veste gospod natakar, mene vaši pro-

blemi in vaše stranke sploh ne zanima-
jo, raje mi prosim vrnite drobiž.

138. NUJA
Črnogorec vstopi s prijateljem v prena-
polnjen avtobus. Ko sta na avtobusu, reče 
svojemu prijatelju: 
▶ Jao meni Jovane, tako me boli stomak 

pa moram, da prdnem. 
▶ Nemoj, vidi koliko ljudi ima na avto-

busu, – mu odgovori prijatelj. 
Nekaj časa je še prestopal z noge na nogo 
in mencal, potem pa se zasliši glasno; 
‘PRRRRRRRRRRRRR’. Malo mu je bilo 
nerodno in je pogledal naokoli, ko za seboj 
zagleda črnca, ki sedi čisto pri miru. Ves 
zaskrbljen ga vpraša: 
▶ Jao meni, jel’ ja to tebe izpržih brate?

139. SLABA LETINA
Po čem Črnogorec sklepa, da je slaba letina?
Uleže se pod jablano in če mu jabolko ne 
pade direktno v usta, reče: »Slaba letina!«

140. DELOVNA BRIGADA
Še v času Jugoslavije, je bilo zelo popularno 
bratstvo in enotnost, zato so dostikrat or-
ganizirali prostovoljne delovne akcije. Na 
eno od takih delovnih akcij, je prišla tudi 
tuja delegacija in naše vodstvo jim razlaga, 
kako marljiva in delovna je naša mladina. 
Odpeljejo jih na delovno traso, kjer so delali 
novo cesto in rekli tujim delegatom, da se 
lahko z mladino malo pogovorijo. Enega 
vprašajo: 
▶ Koliko let imaš?
▶	 Osemnajst.
▶	 Kaj pa ti?
▶	 Dvajset.
▶	 In ti?
▶	 Dosmrtno.

141. KORUZA 
Mujo in Haso sta se odločila, da gresta na 
njivo krast koruzo. Haso se je odločil, da 
bo stražil, Mujo pa je vzel vrečko in šel na 
njivo nabirat koruzo. Minilo je nekaj časa, 
ko se mimo Hasota pripelje policist in ustavi. 
Haso ni vedel, kako bi opozoril Mujota, naj 
zbeži in ko ga je policist vprašal, kaj počne, 
mu je odgovoril, da sklada pesmi. Policist 
pravi: 
▶	 Hajde Haso, da čujem jednu! 
Haso nekaj časa premišljuje potem pa za-
poje: 
▶	 Gore nebo, dole trava, bježi Mujo, vidi 

ti se glava.

142. SKLADATELJ
Policist sredi noči zaloti cigana, ki hoče pri 
nekem skladišču prežagati zaščitno mrežo. 
Stopi do njega in ga vpraša: 
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183. TEŽAVA
Mlado dekle je prišlo k zdravniku in po-
tarnalo:
▶	 Gospod doktor, zelo nenavadno težavo 

imam. Kadar prižgem cigareto, se mi 
vzbudi strastno spolno poželenje.

Zdravnik jo pogleda in pravi:
▶	 Kar pomirite se gospodična. Lepo se 

namestite in si prižgite cigareto.

184. PROŠNJA
Pride delavec k šefu:
▶	 Šef, ali me lahko danes spustite dve 

uri prej iz službe? Z ženo bi moral po 
nakupih.

▶	 Sploh ne pride v poštev.
▶	 Najlepša hvala. Vedel sem, da me ne 

boste pustili na cedilu.

185. DOVOLJ
Žena reče možu:
▶	 Dragi, jutri odpotujem za teden dni 

k mami. Ali lahko pred tem še kaj 
storim zate?

▶	 Ne draga, to bo kar dovolj.

186. ZAJTRK
Janezek je bil na služenju vojaškega roka in 
po nekaj dneh je prejel zaskrbljeno mamino 
pismo:
▶	 Dragi Janezek! Upam, da zjutraj pra-

vočasno vstaneš. Res ne bi bilo lepo, če 
bi zaradi tebe morala čakati na zajtrk 
cela četa.

187. NESPEČNOST
Kaj dela Milan Kučan, ko ponoči ne more 
spati?
▶	 Sprehaja se pod posteljo.

188. MONITOR
Kako človek ve, da je svetlolaska delala na 
računalniku?
▶	 Na monitorju je EDIGS.

189. UGANKE
Kako je ime Romunskemu ministru za 
kulturo?
▶	 Neseri Popesku.
Kako je ime najhitrejšemu Italijanskemu 
tekaču?
▶	 Petardo Mauriti.
Kako se po Japonsko reče restavracija?
▶	 Tukičičipačaki.
Kako se po japonsko reče rumeni barvi?
▶	 Li – mun.
Kako se po Japonsko reče rdeči barvi?
▶	 Tam – pon.
Kako se po Madžarsko reče bankomatu?
▶	 Serekeš.
Kako se po Madžarsko reče feferonu.
▶	 Jedešpeče – serešpeče.
Kako se po Japonsko reče makedamski 
cesti?
▶	 Samajama.

190. PEKARNA
Katera pekarna je najhitrejša na svetu?
▶	 Policijska postaja. Vržeš kamen v okno 

in so takoj kifeljci zunaj.

191. DŽUNGLA
Pride Mujo v džunglo in sreča Tarzana. 
Začela sta se predstavljati eden drugemu:
▶	 Jaz Tarzan.
▶	 Jaz Mujo.
▶	 Moja Jenny.
▶	 Moja Fata.
▶	 Moja Chita.
▶	 Moja ne čita.

192. DEZINFIKACIJA
Priteče človek k zdravniku v ordinacijo:
▶	 Gospod doktor, hitro, pes me je 

ugriznil v uho.
▶	 Pa ste ga razkužili?
▶	 Ne, mi je pobegnil.

193. TAJNICA
Pokliče direktor tajnico in vpraša:
▶	 Ali bova danes kaj tipkala?
▶	 Gospod direktor, danes ne morem 

imam rdeč trak v mašini.
Minilo je nekaj dni, ko je tajnica potrkala na 
direk-torjeva vrata:
▶	 Gospod direktor, ali bova danes kaj 

tipkala?
▶	 Ne bo potrebno, sem že na roko napisal.

194. STATISTIKA
Kaj naredijo moški po dobrem seksu?
▶	 15 % jih zaspi.
▶	 15 % jih prižge cigareto.
▶	 70 % jih gre domov k ženi.

195. BLISKANJE
Zakaj se blondinka smeji, ko se zunaj bliska?
▶	 Ker misli, da jo fotografirajo.

196. PREHLAD
Zakaj se svetlolaska vedno prehladi, ko dela 
z računalnikom?
▶	 Ker ima odprte ‘windovse’.

197. SLON IN KAMELA
Srečala sta se slon in kamela. Slon: 
▶ A ti imaš pa kar joške na hrbtu?
Kamela:
▶ Pa kaj, ti imaš pa lulčka na glavi.

198. KAJ DOBIŠ
Kaj dobiš, če svetlolasko obrneš na glavo?
▶	 Črnolasko, ki ji smrdi iz ust.

199. KAKO
Kako se reče skupini ‘Tatu’ po Špansko?
▶	 ‘Dvos Lesbos‘.
Kako se reče skupini ‘Game Over’ po špan-
sko?
▶	 ‘Tros Pedros’.

200. VIJAK
Gost v restavraciji pokliče natakarja: 
▶ Gospod natakar, v klobasi je vijak.
▶	 No vidite, končno dokaz, kako traktor 

izpodriva konje in krave.

201. JUICE
Po cesti gresta dve pomaranči in eno povozi 
avto. Druga jo pogleda in pravi: 
▶ Pridi Juicy, mudi se nama naprej.

202. PRIMERJAVA
Kako se lahko primerjata časopis in moška 
leta pri seksu.
▶	 20 – 30 let = dnevnik
▶	 30 – 40 let = tednik
▶	 40 – 50 let = mesečnik
▶	 50 let in naprej = posebna izdaja.

203. FILIP
Mravlje so se odločile, da napadejo slona. 
Na tisoče se jih je spravilo na slona in, ker je 
slona začelo srbeti, je poskočil in se stresel. 
Vse mravlje so padle z njega, samo ena je 
ostala. Mravlje, ki so padle na tla so se ozrle 
navzgor in v en glas zaklicale mravlji, ki je 
ostala na slonu:
▶ Filip, daj ga!

204. PETELIN
Po cesti se pelje star yugo in oplazi kokoško, 
da jo odnese v jarek. Kokoška se pobere, 
otrese prah, spleza iz jarka, pogleda za yu-
gom in reče:
▶ Uf, kakšen petelin!

205. AVTO
Sin reče očetu:
▶ Očka, ali bi mi danes posodil svoj avto, 

saj sem že dovolj star?
▶	 Ti si že dovolj star, ampak avto še ni 

dovolj.
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314. NOGAVICE
Hčerka se je pozno ponoči vrnila z obiska 
pri prijateljici. Oče ji je odprl vrata in rekel: 
▶ Strgano nogavico imaš.
▶	 To se lahko zgodi vsakomur.
▶	 Gotovo, a ko si odšla od doma si imela 

na sebi druge nogavice.

315. NAJLEPŠA
Žena pomerja obleke in se na koncu preob-
leče v svojo, ter se odloča:
▶	 Vse po vrsti so čudovite. Dragi, katera 

je pa tebi najbolj všeč?
Mož pogleda na listke s cenami in reče: 
▶	 Mislim, da je ta, ki jo imaš na sebi 

najlepša, vsaj za moj okus.

316. KREPOST
Dekle pride v nebesa in na vratih jo pričaka 
sveti Peter in jo vpraša:
▶ Ali si kdaj grešila?
▶	 Samo včasih, ampak čisto malo.
▶	 Dobro. Pojdi po hodniku, druga vrata 

levo.
Ni minilo dolgo, ko pride drugo dekle in 
Peter jo vpraša: 
▶ Ali si kdaj grešila?
▶	 Sem. Kdaj pa kdaj, če je le priložnost 

nanesla.
▶	 Dobro. Pojdi po hodniku, četrta vrata 

desno.
Pride tretje dekle v nebesa in na vratih jo 
pričaka Peter z vprašanjem:
▶	 Ali si kdaj grešila?
▶	 Ne, prav nikoli nisem grešila.
▶	 Pa si res prepričana, da nisi nikoli 

grešila?
▶	 Res, prav nikoli, prisežem.
▶	 Prav, pojdi po hodniku naravnost, 

dobila boš krila.
▶	 Kaj, a res, ali bom potem angel?
▶	 Ne. Kokoš!

317. PEČENKA
Gost v restavraciji pokliče natakarja in ga 
vpraša: 
▶	 Natakar, ali je pečenka res svinjska?
▶	 Seveda je! Kuharju je dvakrat padla na 

tla.

318. NERODA
Poštar se je pred policistom zvrnil s kolesa. 
Ta se mu je nasmehnil in ga vprašal:
▶ Ali je še kaj takih štorov pri pošti?
▶	 Ne, samo jaz sem še ostal. Vsi drugi so 

že pri policiji.

319. BLAGOSLOV
Žena povabi goste na kosilo. Ko tako sedijo 
za mizo, se obrne k desetletni hčerki in jo 
vpraša:
▶ Ali boš ti danes izrekla blagoslov?
▶	 Ne vem, kaj naj rečem.
▶	 Povej tako, kot si slišala mene.
▶	 O gospod, odpusti mi vse grehe. Le 

zakaj si me tako kaznoval, da sem 
izgubila pamet in sem v goste povabila 
vse te ljudi.

320. SILAK
Janezek se hvali prijateljici: 
▶	 Ali veš, da sem tako močan, da lahko 

dvignem konja?
▶	 Ah, daj no daj, to vendar ni mogoče.
▶	 Pa je. Dvignem lahko tudi kmeta, pa 

trdnjavo, pa kralja...

321. TROFEJE
Srečata se lovec in ribič. Prvi se je pohvalil 
lovec:
▶	 Ustrelil sem takega divjega merjasca, 

da je samo njegova senca tehtala več 
kot 200 kilogramov.

Ribič se ni pustil in je takoj povedal:
▶	 Sinoči sem ujel tako veliko ribo, da je 

še danes luknja v vodi.

322. POGREŠANEC
Sosed ves živčen in slabe volje pokliče 
soseda:
▶	 Sosed, vaša sinova sta na moji češnji!
▶	 Ja, hudiča, le kam se je pa tretji skril?

323. KRIŽANJE
Prijatelj vpraša prijatelja: 
▶ Ali veš, kaj si črnogorski kmet najbolj 

želi?
▶	 Pojma nimam.
▶	 Križati krompir z žabo.
▶	 Ne razumem, zakaj?
▶	 Spomladi bi krompir posadil in jeseni 

bi ležal v senci, krompir pa bi sam 
skakal v zabojčke.

324. PAMET
Prijatelja se pogovarjata:
▶	 Vse ženske so prepričane, da so najpa-

metnejše in da vse vedo in razumejo.
▶	 To ni res. Moja sama prizna, da ne 

razume nečesa.
▶	 Česa pa?
▶	 Zakaj se je poročila z menoj.

325. BOLEZEN
Mujo je nenadoma zbolel, vendar ni imel pri 
sebi zdravstvene izkaznice. 
Haso mu je takoj ponudil svojo, vendar mu 
je strogo naročil, da se mora predstaviti kot 
on. Po dolgem čakanju Mujo le pride na 
vrsto in zdravnik ga je vprašal:
▶ Kaj ti je Haso?
Mujo brez premisleka takoj odgovori: 
▶ Najboljši prijatelj.

326. BARVA
Kaj se zgodi, če se svetlolaska prebarva v 
črno?
▶	 Umetna inteligenca.

327. KASKADER
Filmska ekipa je prišla v Črno Goro snemat 
film in za statista izbrala Jovana. Režiser ima 
takoj nalogo za njega. Reče mu: 
▶	 Jovane, stal boš pod drevesom in ko ti 

bom rekel da se nasmehneš, boš to tudi 
storil. Za to boš dobil 200 evrov.

▶	 Razumem, režiser.
Začne se snemanje, Jovo stopi pod drevo, 
medtem pa je režiser spremenil načrt.
▶	 Jovane, splezaj na drevo na prvo vejo 

in lepo skoči na tla. Dobil boš 300 
evrov.

▶	 Ne bo šlo, režiser.
▶	 Zakaj pa ne?
▶	 Jaz sem igralec, ne pa kaskader.

328. POMOČ
Po potresu v Skopju so vse bivše jugoslo-
vanske republike poslale pomoč mestu. 
Črnogorci so se odločili, da pošljejo pomoč 
z delovno silo. Natovorili so potniški vlak 
poln delavcev in vlak je odpeljal. Toda čez 
dobrih 15 ur se je vlak že vrnil. 
Delavec na železniški postaji vpraša enega 
od potnikov:
▶	 Kaj je, bratje Črnogorci? Ali 

Makedonci niso marali vaše pomoči?
▶	 Mogoče so jo, ampak nihče ni prišel na 

postajo, da bi nas raztovoril.

329. SODIŠČE
Prijatelj vpraša prijatelja:
▶	 Kako je bilo na sodišču?
▶	 Nič posebnega. Sodnik me je vprašal 

isto, kot žena.
▶	 A res? Kaj pa?
▶	 Zakaj sem iz trezorja vzel samo denar, 

nakit pa sem pustil.

330. MORJE
Kaj dela svetlolaska v globokem morju?
▶	 Išče globinsko pranje.
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331. SEKIRA
Zakaj ima policist v avtu sekiro?
▶	 Zato, da z njo seka ovinke.

332. HIPNOZA
Hipnotizer hipnotizira gledalce v dvorani. 
Najprej reče: »Spanje!« in vsi takoj zaspijo. 
Potem reče: »Smejanje!« in vsi se začnejo 
smejati. 
Potem reče: »Jok!« in vsi v dvorani začnejo 
jokati. 
In ko že hoče vse zbuditi se spotakne ob stol 
in zakolne: »Sranje!«

333. VIAGRA
Kakšna je razlika med Frutkom in Viagro?
▶	 Nobene. Oboje se uporablja zato, da iz 

majhnega zraste veliko.

334. KJE
Sodnik vpraša obtoženca:
▶	 Kje stanujete?
▶	 Pri bratu.
▶	 Kje stanuje vaš brat?
▶	 Pri meni.
▶	 In kje stanujeta oba?
▶	 Skupaj.

335. MED
Gost v hotelu dobi k zajtrku, ki ga je naročil, 
tudi kapljo medu. 
Ves zadovoljen pokliče natakarja in mu reče: 
▶	 Vidim, da poleg hotelskih obveznosti, 

vzgajate tudi eno čebelo.

336. ČUDA SVETA
Tri čuda sveta:
▶	 Ženska je vlažna, pa ne zgnije.
▶	 Penis je trd, pa nima kosti.
▶	 Svet je okrogel, seksajo pa na vsakem 

vogalu.

337. RAZLIKA
Kakšna je razlika med svinjo in moškim?
▶	 Svinji ne rečejo moški, če je pijana.

338. LIST
Kako svetlolasko najlažje zaposliš za ves 
dan?
▶	 Daš ji list papirja, kjer na obeh straneh 

piše »obrni«.

339. PREDRZNOS
Kaj je predrznost?
▶	 Če skozi okno vržeš invalidno babico, 

potem pa jo opozoriš, da je pozabila 
voziček.

340. POGUM
Janez ima občutek, da je premalo izobražen, 
zato se vpiše na pravno fakulteto. Prej ali slej 
pride na vrsto izpit; in sicer ustni.
Janez sedi v kabinetu, profesor si ga ostro 
ogleduje, potem pa zastavi vprašanje:
▶	 Ali ima mož pravico odpreti pismo, ki 

je naslovljeno na ženino ime?
Janez nekaj časa premišljuje in odgovori: 
▶	 Pravico ima, poguma pa ne.

341. VODA
Kaj reče slon, ko zagleda golega belca ob 
potoku?
▶	 Ja ubogi revež, kako boš pa ti vodo pil?

342. KALKULATOR
Kaj vpijeta dva kalkulatorja, ko se sprehajata 
po ulici?
▶	 Računajte na nas!

343. BOMBA
Kaj je to: Majhno, črno in se plazi po travi?
▶	 Majhen črnec, ki išče bombo.
Kaj je to: Majhno, črno in leti po zraku?
▶	 Majhen črnec, ki je našel bombo.

344. YUGO
Zakaj ima yugo na zadnji šipi gretje?
▶	 Ko crkne in ga moraš porivati, da te ne 

zebe v roke.

345. VAKUUM
Policista v šoli profesor vpraša, kaj je to 
vakuum.
Policist odgovori: 
▶	 V glavi imam, ampak se ta trenutek ne 

morem spomniti.

346. KIT
Dolenjec se poškoduje pri oranju in reče 
drugemu Dolenjcu:
▶	 Mat’r s’m kita nategnu. 
Drugi Dolenjec ga debelo pogleda in vpraša: 
▶	 Ja kje ‘zga pa d’ubu?

347. GOSPODAR
Mož pride domov iz gostilne in udari po 
mizi: 
▶ Kdo je v tej hiši gospodar? 
Žena ga dvakrat udari okoli ušes, mož zajoka 
in reče: 
▶ A tudi vprašat več ne smem?

348. DVAKRAT
Mujota vprašajo: 
▶ Mujo, ali bi ti rajši enkrat Fato, ali 

dvakrat Hasota?
Mujo nekaj časa premišljuje, potem pa reče: 
▶ Fata je Fata, ampak dvakrat je pa vsee-

no dvakrat.

349. NETOPIR
Katera je najhujša stvar, ki se lahko zgodi 
netopirju, ko spi?
▶	 Da dobi drisko?

350. GOBE
Na sodišču sprašujejo ženo:
▶	 Zakaj je umrl vaš prvi mož?
▶	 Zaradi zastrupitve z gobami, gospod 

sodnik.
▶	 Zakaj je pa umrl vaš drugi mož?
▶	 Tudi zaradi zastrupitve z gobami, 

gospod sodnik.
▶	 Pa tretji mož?
▶	 Bila je nesreča, padel je po stopnicah, 

ni maral jesti gob.

351. NEVARNO
Kaj je črno, leta po zraku in je zelo nevarno?
▶	 Muha z brzostrelko.

352. MODRO
Kaj je modro in leta po zraku?
▶	 Muha v kavbojkah.

353. ZLATO
Kaj leta po zraku in se sveti?
▶	 Muha z zlatim zobom.

354. GOVORNA NAPAKA
Kaj plava po vodi in govori: 
▶	 Čiv, čiv …?
▶	 Žaba z govorno napako.

355. PRAVICE
Kaj dela poročen moški, ki doma sedi za 
mizo in gleda prazen list papirja?
▶	 Bere svoje pravice.

356. DELO
Mojster nadere vajenca v službi: 
▶ Ne žvižgaj na delu!
▶	 Brez skrbi mojster, saj ne delam.

357. OČI
Kdaj se svetlolaski svetijo oči?
▶	 Ko ji z baterijo posvetiš v uho.
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Naslednji dan tovarišica spet vpraša učence, 
kaj so jedli. Odgovor je bil seveda pri vseh 
enak, nakar pride do Janezka:
▶	 Janezek, kaj si pa ti imel včeraj za kosi-

lo?
▶	 Dunajski zrezek.
▶	 Lepo! Koliko si jih pa pojedel.
▶	 Dve zajemalki.

426. V DRUŽINI
Fantek in deklica se pogovarjata. Kar na-
enkrat fantek reče resno:
▶	 Poslušaj, Marjetka, ko bom velik, se 

bom poročil s teboj!
▶	 Nemogoče, Janezek! Veš, pri nas se 

poročamo samo znotraj družine. Na 
primer: dedek je poročen z babico, 
mamica z očkom …

427. RIBARNICA
Dve prostitutki gresta mimo ribarnice in 
ena pravi: 
▶	 Uf, kako tukaj po seksu diši! 
Druga ji odgovori:
▶	 Ah, to se je samo meni kupček podrl!

428. RAZLIKA
Kakšna je razlika med žensko in kokoško?
▶	 Razlika je samo v tem, da ženska na 
dvorišču ne opravlja velike potrebe.

429. PREDALČKI
Zakaj ima ženska torbica vedno dva predala?
▶	 V enem predalu je koruza, v drugem 

pa potrdilo, da ženska ni kokoška.

430. SANJE
Mož reče ženi:
▶	 Sanjal sem, da sem govoril s tvojo 

mamo.
▶	 Kako pa veš, da je bila ravno moja 

mama?
▶	 Zato, ker nisem mogel priti do besede.

431. CENIK
Gost pride v hotel in v recepciji sreča lastni-
ka hotela. Vpraša ga:
▶	 Povejte mi, prosim vas, kolikšna je 

cena nočitve v tem svinjaku?
Lastnik hotela mu odgovori:
▶	 Deset tisočakov na svinjo!

432. JESENI
Pri verouku župnik vpraša Janezka:
▶	 Janezek povej mi, kdaj sta bila Adam 

in Eva izgnana iz raja?
▶	 Jeseni, gospod župnik.
▶	 Kako, zakaj pa ravno jeseni?
▶	 Ker so takrat zrela jabolka.

433. DIREKTOR
Šef reče svojemu delavcu na gradbišču:
▶	 Če ne bi bili vedno vinjeni, bi že zdav-

naj lahko postali vodja gradbišča.
▶	 Le zakaj si delate skrbi šef? Kadar sem 

pijan, se počutim kot direktor podjetja 
in ne samo kot vodja gradbišča.

434. KORITO
Prijatelj vpraša drugega prijatelja:
▶	 No, kako je sedaj, ko si se poročil?
▶	 Ha, šele sedaj sem prišel do korita.
▶	 Kakšnega korita?
▶	 Pomivalnega.

435. STATISTIKA
▶	 Če lahko verjamemo statistiki, živijo 

ženske dlje od moških.
▶	 Še posebej vdove.

436. OSTRIGE
Gost pokliče natakarja v restavraciji:
▶	 Gospod natakar, te ostrige, ki ste mi 

jih prinesli, so zelo majhne in povrhu 
vsega še smrdijo.

▶	 Potem imate pa srečo, da so vsaj majh-
ne.

437. HONORAR
Igralka v gledališču se pritoži svojemu 
direktorju:
▶	 Gospod direktor, mislim, da dobim 

premajhno plačo.
▶	 A res?
▶	 Seveda! Mislite, da nisem vredna vsaj 

300 evrov na večer?
▶	 Seveda ste, ampak po predstavi.

438. DRVA
Možakar nabira drva v gozdu. Nenadoma se 
pred njim pojavi gozdar in vpraša:
▶	 Kaj pa delate?
▶	 Hrano za zajčke nabiram.
▶	 Kako, ali vaši zajčki jedo drva?
▶	 Poskusil bom! Če jih slučajno ne bodo 

hoteli jesti, jih bom pa skuril.

439. ŠTORKLJE
Janezek vpraša mamico:
▶	 Mamica, kako pridejo na svet slončki?
▶	 Hm, ne vem kako bi ti povedala, 

veš…..
▶	 Mami, pa menda ja ne boš rekla, da jih 

prinesejo štorklje.

440. NEIZKUŠENOST
Na sodišču, sodnik vpraša obtoženca:
▶	 Ali mi lahko navedete kakšne olajše-

valne okoliščine?
▶	 Seveda! Prosim vas, da upoštevate 

mladost in neizkušenost odvetnika, ki 
ste mi ga dodelili.

441. VIZITKE
Gorenjec pride na občino:
▶	 Dober dan! Rad bi spremenil ime in 

priimek.
▶	 Ni problema. Zakaj pa?
▶	 Veste, na cesti sem našel polno vrečko 

novih vizitk.

442. SONCE
Prijateljica potoži sosedi:
▶	 Veste moj mož je kot sonce. Zvečer za-

haja in šele zjutraj vzhaja – iz gostilne.

443. PES ČUVAJ
Janez se hvali sosedu:
▶	 Končno sem nabavil zares dobrega psa 

čuvaja.
▶	 Odlično. Ali ga ponoči spustiš?
▶	 Kako ti lahko pride na misel kaj take-

ga? Veš, da mi ga lahko kdo ukrade.

444. JEZIKANJE
Župnik po končani pridigi vpraša nemirno 
deklico:
▶	 Zakaj pa ti ves čas hodiš po cerkvi 

gor in dol, ko vsi drugi mirno sedijo v 
klopeh?

▶	 Zakaj pa vi kar naprej govorite, ko vsi 
drugi molčijo?

445. RIBARNICA
Z ribolova se vrne mož pozno popoldne, z 
vrečko v roki in na vratih opazi, da ga žena 
grdo gleda, zato jo vpraša: 
▶	 Kaj pa je spet narobe?
▶	 Soseda mi je povedala, da te je videla v 

ribarnici.
▶	 Ja in kaj je pri tem narobe?
▶	 Le kaj neki? Spet nisi nič ujel, ker ste 

s prijatelji cel dan popivali, potem pa 
si šel v ribarnico kupit ribe, da se boš 
lahko bahal.

▶	 O ti ženska neumna! Res sem šel v 
ribarnico, ampak zato, ker sem ujel 
preveč rib in sem jih šel prodat.

446. CIGARETA
Babica v porodnišnici prinese otroka očetu, 
ki je ves nemiren stal na hodniku, mu da 
cigareto in reče:
▶	 Pokadite to cigareto v miru, jaz pa 

grem še po ostala dva.
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536. PASTIR
Možakar pride k zdravniku in mu potoži:
▶	 Doktor, pomagajte mi! Muči me ne-

spečnost in ne vem, kaj naj naredim.
▶	 Najbolj preprosta metoda je, da prešte-

vate ovce tako dolgo, dokler ne zaspite.
▶	 Saj sem že poskusil, pa sem se ves 

večer prepiral s pastirjem, ker me ni 
spustil na pašnik.

537. GROŽNJA
Zelo debeli par pleše, ob njem pa se vrti 
tudi mladi par. Mladi plesalec vsake toliko 
časa izvede figuro, v kateri plesalko porine 
od sebe in jo zopet povleče nazaj k sebi. 
Nenadoma se debeluh razjezi:
▶	 Poslušaj, mulc! Če še enkrat vržeš 

svojo plesalko vame, te bom jaz s svojo 
zatolkel v tla.

538. KRILA
Janezek vpraša mamico:
▶	 Mami, ali mi lahko poveš, kaj je to 

kontracepcija?
▶	 Kontracepcija?
▶	 Da, mami.
▶	 Janezek, kontracepcija, to je, to je … 

ko štorklji porežejo krila.

539. GANA
Fant je zamudil zmenek s svetlolasko. Ta 
ga vpraša:
▶	 Kod si pa hodil tako dolgo?
▶	 Ugani!
▶	 Kaj si pa delal v Gani?

540. RAZLAGA
Župnik reče otrokom pri verouku:
▶	 Sedaj, ljubi otroci, vam bom povedal, 

kako je bil ustvarjen prvi človek.
Janezek se takoj oglasi:
▶	 Gospod župnik, to že vemo! Raje 

nam razložite, kako sta Adam in Eva 
ustvarjala človeški rod.

541. MATERIN JEZIK
V šoli profesor vpraša Janezka:
▶	 Janezek, zakaj se reče: materin jezik?
▶	 Zato, ker oče redko pride do besede.

542. MATEMATIKA
Učitelj v šoli sprašuje: 
▶	 Oče ima kravo, ki da vsak dan dva 

litra mleka. Koliko mleka da krava v 
desetih dneh?

Janezek: 
▶	 Moj oče nima krave!
Jožko: 
▶	 Jaz nimam očeta!
Poldek: 
▶	 Naše krave nimajo mleka!

543. KONEC
Sredi noči so poklicali zdravnika k neki 
ženski, ki jo je mučila hipohondrija. 
Prepričana je bila, da ima vse bolezni tega 
sveta. Zdravnik jo je pogledal in jo vprašal:
▶	 Ali ste že napisali oporoko?
▶	 Ne, gospod doktor. Ali je tako slabo z 

menoj?
▶	 Pokličite notarja in sorodnike.
▶	 Torej je konec z menoj?
▶	 To ne, ampak nočem biti edini bedak, 

ki je zaradi vaših muh, moral vstati 
sredi noči.

544. FIŽOL
Soseda razkazuje svoj vrt sosedi in se hvali:
▶	 Poglejte, gospa soseda, kaj naredi redno 

zalivanje vrta. Samo poglejte ta fižol.
▶	 Fižol???
▶	 Seveda, gospa soseda.
▶	 Tisto tam je vendar paprika.
▶	 Saj sem vam rekla, kaj naredi redno 

zalivanje vrta. Celo fižol izgleda kot 
paprika.

545. PRILIZOVANJE
Tožilec med zaključnim govorom na sojenju 
trojnemu morilcu reče:
▶	 Zločini, ki jih je storil obdolženec, so 

bili storjeni prebrisano, zelo smelo, 
lahko bi rekli celo, z veliko domišljije 
in razuma.

Obdolženec vstane in se oglasi:
▶	 Gospod tožilec, nikar me ne hvalite! 

Vseeno ne bom priznal.

546. IDIOT
Oče razlaga svojemu sinu svetovno literatu-
ro. Po daljši razlagi ga vpraša:
▶	 No kakšna je razlika med menoj in 

Dostojevskim?
▶	 Pojma nimam!
▶	 Dostojevski je Idiota napisal, jaz sem 

ga pa naredil.

547. PRINC
Kaj bo naredil princ Charles, ko bo prišel 
do prestola?
▶	 Sedel bo nanj!

548. PALICA
Oče pregleduje sinovo spričevalo:
▶	 Matematiko imaš nezadostno. Ali veš, 

kaj to pomeni?
▶	 Ne vem.
▶	 Palica bo pela.
▶	 Se mi je kar zdelo. Ali ti kar povem, kje 

stanuje učitelj matematike?

549. KORIST
Zdravnik je Janezu prepovedal kaditi. Rekel 
je:
▶	 Cigarete samo škodijo in ne prinašajo 

niti ene koristi.
▶	 To pa ne bo držalo gospod doktor.
▶	 Kako da ne. Povejte mi kakšno korist, 

ki jo imate od cigarete.
▶	 Takoj, ko prižgem, gre žena iz sobe.

550. ZASTRUPITEV
Zdravnik reče pacientu:
▶	 Sploh ni dvoma, zastrupljeni ste.
▶	 S čim pa, gospod doktor?
▶	 Ne vem, to bo pokazala obdukcija.

551. POROKA
Mama želva reče hčerki:
▶	 Kaj poročiti se hočeta? Sploh ne pride 

v poštev, saj se poznata šele petdeset 
let!

552. URA
Žena je možu za rojstni dan kupila vodotes-
no uro. Mož se ji zahvali:
▶	 Draga moja, zelo si velikodušna! Ali 

pričakuješ, da bom začel plavati, ker je 
ura vodotesna?

▶	 To ravno ne, ampak ne bo ti je treba 
snemati pri pomivanju posode.

553. PREVOZ
Na sodišču so imeli razpravo zaradi ukra-
denega lesa. Razprava je bila končana in 
sodišče je ugotovilo, da so osumljenci ne-
dolžni in da ni dokaza, da so res posekali 
in odpeljali, ter prodali les. Sodnik vpraša 
navzoče, ali ima kdo še kakšno pripombo. 
Oglasi se Janez:
▶	 Kdo bo pa meni prevoz lesa plačal?

554. PRITOŽBA
Klošar se znajde na sodišču in je bil obsojen 
na leto dni zapora. Sodnik ga vpraša:
▶	 Ali sprejmete kazen ali se boste prito-

žili?
▶	 Ne vem, najprej moram videti, kako bo 

v zaporu.
▶	 Ne razumem vas!
▶	 Če bo hrana v zaporu preslaba, se bom 

gotovo pritožil.



— 84 — — 85 —

660. SOVRAŽNIKI
Mož besno vpraša svojo ženo:
▶	 Žena, zakaj si me varala z skoraj vsemi 

mojimi prijatelji?
▶	 Zato, ker mi sovražnikov nisi predsta-

vil.

661. JELEN
Na sodišču sodnik vpraša obtoženca:
▶	 In vi pravite, da ste lovec? Najprej ste 

ustrelili psa, potem kravo nato pa še 
pastirja.

▶	 Že, že gospod sodnik, ampak pastir se 
je pisal Jelen.

662. ŽRTEV
Prijatelj pripoveduje drugemu prijatelju:
▶	 Ti, ali veš, da v Ameriki vsake tri mi-

nute ena ženska nastrada.
▶	 Nemogoče!
▶	 Zakaj, nemogoče?
▶	 Toliko pa ena sama ženska tudi ne 

more zdržati.

663. LETA
V dom za starejše občane pride nova mlada 
medicinska sestra in prijazno ogovori sta-
rejšega gospoda:
▶	 Koliko let pa štejete?
▶	 Triinosemdeset.
▶	 Ne bi vam dala.
▶	 Joj, dete moje, saj tako ali tako ne mo-

rem več.

664. PAMET
Zakaj so svetlolaske moškim tako zelo všeč?
▶	 Zato, ker se ob njih počutijo pametne.

665. ŽAGANJE
Janez stanuje v bloku in nekega dne ves jezen 
pozvoni pri sosedovih. Sosed mu odpre in 
pozdravi:

▶	 Dober večer. Kaj bo dobrega?
▶	 Kaj pa se vendar že cel mesec dogaja 

pri vas, ko ste tako glasni?
▶	 Nič posebnega. Violino igram.
▶	 A tako. Jaz sem pa mislil, da pohištvo 

žagate.

666. BLAGOSLOV
Sredi džungle se iz oči v oči srečata lev in 
duhovnik. Duhovnik pogleda v nebo, sklene 
roke in reče:
▶	 Gospod moj, navdihni to žival s 

krščanskim duhom.
Lev ravno tako pogleda v nebo in reče:
▶	 Gospod moj, blagoslovi hrano, ki jo 

bom zaužil.

667. PET
Lovec Mujo se vrača s polnim nahrbtnikom 
z lova. Na pot sreča Hasota in ta ga vpraša:
▶	 Kako Mujo?Jesi imao sreče i upucao si 

kakvu životinju?
▶	 Jesam Haso! Divje patke sam upucao.
▶	 Ako pogodim, koliko jih imaš u ruksa-

ku, hočeš mi jednu dati?
▶	 Ajde važi, ako pogodiš, dat ču ti sve 

tri.
▶	 Ima jih pet.

668. MASER
Direktorja baleta obišče možakar in se mu 
predstavi:
▶	 Dober dan, jaz sem maser. Za 5.000 

evrov vam lahko zmasiram vse balet-
ke.

Direktor mu odgovori:
▶	 Ni problema! Če imate denar s seboj, 

lahko kar takoj začnete.

669. FAKS
Mujo se odpravi v savno med same bogataše. 
Gleda levo in desno in se čudi. Gospod na 
njegovi levi si je iz ušesa potegnil anteno in 
govoril po telefonu, drugi si jo je potegnil 

iz brade in spet telefoniral. Mujo ves jezen, 
ker nima telefona, vstane in se odpravi na 
stranišče, si v zadnjico natlači papir in se 
vrne v savno. Tam ga nekdo opozori:
▶	 Mujo, toaletni papir ti visi iz zadnjice.
▶	 Nič ni hudega, samo faks mi prihaja.

670. ZADAH
Hipi je umrl in prišel pred nebeška vrata, 
na katerih je pisalo, da sprejemajo le lepo 
urejene in obrite ljudi. Malo se je pozanimal 
okoli in od angelov izvedel, da je Sveti Peter 
slep, zato se je takoj domislil ukane. Potrkal 
je na vrata, odprl mu je Sveti Peter, hipi pa 
mu je namesto obraza pomolil zadnjo plat. 
Sv. Peter ga potipa in reče, da lahko vstopi. 
Hipi se je oddahnil, hitro potegnil hlače 
nazaj gor in hotel vstopiti, ko ga je Sveti 
Peter poklical nazaj. Hipi ves prestrašen 
stopi nazaj in si misli: 
▶	 No pa me je spregledal.
Sv. Peter mu reče:
▶	 Hipi, nekaj morava urediti. Na, tukaj 

imaš pepermint. Obrit si sicer kar v 
redu, ampak imaš tako grozen zadah.

671. ČRNCI
Mali črnček je padel v apno. Ves bel je pri-
jokal do očeta in ga prosil, da ga umije. Oče 
mu je odgovoril:
▶	 Nimam časa. Pojdi k mami, te bo ona 

umila.
Tudi pri mami je bil neuspešen:
▶	 Nimam časa. Pojdi k babici, te bo ona 

umila.
Med iskanjem babice pa si mali reče:
▶	 Komaj nekaj minut sem belec, pa že 

sovražim vse črnce.

672. MENJAVA
Fant ves srečen zavzdihne:
▶	 Ni ga čez seks pri menjavi partnerjev.
▶	 To drži. Ampak mene vseeno zanima, 

kaj počneta najini ženi.

673. BREZ MEJA
Kakšna je razlika med slovenskim in nem-
škim policajem?
▶	 Razlike ni. Neumnost ne pozna meja.

674. ČEVLJI
Pikapolonica povabi stonogo na večerjo. 
Ker pa je ta zamujala že več kot eno uro, 
začne pikapolonica sama večerjati. Stonoga 
končno le vstopi in pikapolonica jo vpraša:
▶	 Ja kje pa si se obirala toliko časa?
▶	 Ja, ko pa imaš na vratih napisano: ‘ 

Prosim, da si sezujete čevlje! ‘

675. RAZLIKA
Dve ženski se pogovarjata:
▶	 Kakšna je razlika med moškim in 

parketom?
▶	 Ne bi vedela.
▶	 Nobene. Če ga dobro položiš, lahko po 

njem hodiš vse življenje.

676. MUŠICA
Neka starka se je spravila zvečer k molitvi, 
okoli nje pa je stalno letala neka mušica in 
ji brenčala okoli ušes. Starka moli: 
▶	 Sveta Marija, Mati božja, o ti prekleta 

žival nadležna, prosi za nas …

677. MIŠI
Pol leta po poroki, žena sedi v naslonjaču in 
plete otroško jopico. Mož gleda televizijo, ko 
ga žena ogovori:
▶	 Srček, ali te ne bi veselilo, če bi po 

našem stanovanju cepetale drobne 
nožice?

▶	 Sploh ne, sovražim miši!

678. SNEŽENJE
Ob zadnjem sneženju je Gorenjski župnik v 
neki vasi takole oštel svoje vernike:
▶	 Po vsej vasi ste lepo očistili sneg s 

traktorji, samo midva s kaplanom sva 
ga na roke metala!
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715. TEŽKI ČASI
Janez caplja po mestu s čisto majhnimi ko-
raki. Zagleda ga prijatelj in ga vpraša:
▶	 Kaj je pa s teboj narobe? Kako pa to 

hodiš?
Janez ga pogleda in odgovori:
▶	 Ah, težki časi. Varčujem na vsakem 

koraku.

716. PREVISOKO
Bosanec pride k zdravniku in se pritožuje, 
da ga vse boli. Zdravnik ga pogleda in reče:
▶	 Nič, preverila bova, kakšen urin imate. 

Tam na omari je steklenička, jaz grem 
za nekaj minut ven, vi pa opravite.

Ko se zdravnik vrne, vidi, da je steklenička 
še vedno prazna:
▶	 Ja, zakaj pa niste naredili, kar sem vam 

rekel?
▶	 Pa probao sam, ali vam je flašica previ-

soko.

717. FILOZOF
Filozof ima dovolj vsega., zato se zapre v 
omaro, da bi lahko dognal, kaj je to življenje. 
Ko po petih letih končno pride iz omare, se 
zadovoljen odpravi na sprehod po mestu. 
Tam sreča starega prijatelja, ki ga vpraša, kje 
je bil ves ta čas. Filozof odgovori:
▶	 V omari, hotel sem ugotoviti, kaj je 

življenje.
Možakar se strese in reče:
▶	 Uau, to je pa res osupljivo. In ali si kaj 

odkril?
▶	 Sem! Življenje najbolje povzamemo, če 

zanj rečemo, da je kot most.
▶	 Aha zanimivo. Ali si lahko bolj natan-

čen? V čem je življenje pravzaprav kot 
most?

Filozof se prime za brado in razmišlja:
▶	 Hmmm, prav imaš, morda pa življenje 

sploh ni kot most!

718. VROČINA
Šef vpraša novega uslužbenca:
▶	 Ali lahko prenašate vročino in UV 

sevanje sonca?
▶	 Ne!
▶	 Odlično, potem boste hodili na dopust 

pozimi.

719. VRAČILO
Janez je prejel od davčne uprave obrazce, 
za davčno napoved. Poslal jih je nazaj s 
pripisom:
▶	 Spoštovani! Najlepše se vam zahva-

ljujem za vaše prospekte, toda odločil 
sem se, da ne bom pristopil k vašemu 
društvu.

720. OGLAS
Šef vinoteke se razburja nad svojim podre-
jenim:
▶	 Naročil sem vam, da oddate oglas za 

naše vrhunsko vino, zdaj pa to!
▶	 Saj je oglas izšel v časopisu.
▶	 Seveda je! Toda pod rubriko: »Mešano«.

721. POSLI
Sin bogatega podjetnika stopi nenapove-
dano v očetovo pisarno in ga zaloti, kako 
narekuje pismo svoji tajnici, medtem, ko mu 
ona sedi na kolenih. Reče mu:
▶	 Oče, zdaj bi bil pa že čas, da mi pre-

pustiš nekaj svojih poslov!

722. MAMILA
Janezek oznani očetu: 
▶	 Oči imam dve novici. Eno dobro in 

eno slabo!
Oče posluša in reče: 
▶	 No kar povej! 
Janezek previdno: 
▶	 Najprej dobra – pustil sem mamila! 

Slaba pa je ta, da ne vem, kje sem jih 
pustil!

723. POKLIC
Ugleden zdravnik je z ženo v gledališču. 
Med premorom pijeta šampanjček, ko se 
mimo njiju sprehodi fantastično dekle v 
tesni oblekici. Pogleda zdravnika in reče:
▶	 Pozdravljeni, gospod zdravnik!
Zdravnik v zadregi pogleda soprogo in se 
začne opravičevati:
▶	 Saj, razumeš, draga, da v tem poklicu 

spoznaš veliko ljudi.
Žena nezadržno:
▶	 Čigavem poklicu? Tvojem ali njenem?

724. PODJETJE
Šef podjetja pokliče enega izmed uslužben-
cev in začne govor:
▶	 Poslušaj, z nami si že eno leto. Začel si 

v vložišču, kmalu zatem pa si se znašel 
v prodaji, čez dva tedna si bil že vodja 
prodaje, čez dva meseca pa si postal 
moj pomočnik, moja desna roka. 
Danes te obveščam, da grem v pokoj. 
Hočem, da me ti naslediš na mestu 
direktorja. Kaj praviš na to?

▶	 Hvala!
▶	 Hvala? Hvala? A samo to? Ali ne boš 

rekel nič drugega?
▶	 Hvala, oči!

725. PLES
Na plesišču moški stopi do gospodične in 
jo vpraša:
▶	 Ali ste prosti za naslednji ples.
Dekle se malo v zadregi nasmehne in pritrdi:
▶	 Sem!
Možakar vzklikne:
▶	 Super, potem mi pa pridržite pivo.

726. POKER
Mož karta s prijatelji. Nenadoma se zadere 
svoji ženi:
▶	 Žena, skuhaj kavo, priigral sem te 

nazaj!

727. PROCES
Starček priča na procesu. Odvetnik ga 
zaslišuje:
▶	 Torej trdite, da ste videli mojo stranko 

pri kraji?
▶	 Da, videl sem ga, kako z nakitom polni 

malho.
▶	 Gospod, premislite, to se je dogajalo 

ponoči, ali ste prepričani, da ste videli 
ravno mojo stranko?

▶	 Prepričan sen. To je bil on.
▶	 Poslušajte gospod. Imate 80 let, vaš vid 

je zagotovo že precej onemogel. Kako 
daleč pa sploh lahko vidite ponoči?

▶	 No ja, vidim Luno, če že hočete vedeti!

728. RAČUNI
Svetlolaska in črnolaska oropata banko. 
Ker so bili policaji že zelo blizu, v naglici 
vsaka zgrabi eno vrečo in pobegneta vsaka 
na svojo stran. Čez eno leto se srečata na 
nevpadljivi lokaciji. Svetlolaska vpraša:
▶	 Kaj je bilo v tvoji vreči?
▶	 Milijon evrov. Odprla sem butik, 

dobro mi gre, nimam pritožb. Kaj pa v 
tvoji?

▶	 No ja! Sami računi! Plačujem jih pač 
po svojih zmožnostih, kolikor zmo-
rem.

729. VOGALI
Pravijo, da ženska pri hiši podpira tri vogale, 
moški pa enega.
▶	 Potem pa moški odide od hiše in hiša 

se podre.

730. OPICA
Po vojni v Sarajevu, se Fatima sprehaja po 
cesti in za roko drži majhno opico. Sreča jo 
Haso in jo vpraša:
▶	 Fatima, kdje si dobila ovog majmuna?
▶	 Pa od Unprofora.
▶	 Budalo jedna, zašto nisi abortirala.
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754. LOČITEV
Upokojenec iz Prekmurja po telefonu pok-
liče svojega sina v Ljubljano:
▶	 Zdravo sinko, rad bi ti povedal, da 

se s tvojo mamo ločujeva po 45 letih 
zakona.

▶	 Oče, o čem vendar govoriš?
▶	 Čisto enostavno, sine. S tvojo mamo 

se niti gledati ne moreva več, sploh pa 
se mi ne ljubi razpravljati o tem, raje 
pokliči svojo sestro in ji povej.

Sin ves vznemirjen stori, kar mu je bilo 
naročeno. Sestra se začne dreti v slušalko:
▶	 Pajade, da se bosta ločila! Ni možnosti, 

ker jima midva ne bova pustila! Bom 
že jaz uredila, da se ne bosta!

Takoj pokliče očeta v Prekmurje in se po-
kroviteljsko razburja:
▶	 O čem ti vendar govoriš, stari, kakšna 

ločitev vendar? Glejta, da ne bosta 
ničesar naredila, prideva z bratom do 
vaju. Lepo pridna bodita in rada se 
imejta, sta razumela?

Zveza je bila prekinjena. Starček odloži slu-
šalko, se obrne proti ženi in ji reče:
▶	 Urejeno, prideta za moj rojstni dan, 

ampak zdaj me zanima, kaj si bova 
izmislila za Božič?

755. ZOBJE
Zobozdravnika se pogovarjate:
▶	 A vam vedno uspe izpuliti zob brez 

bolečin?
▶	 Niti ne. Včeraj sem si recimo zvil roko.

756. OSUMLJENCI
Na policijski postaji postrojijo osumljence 
bančnega ropa, da bi jih priča lahko pre-
poznala. Vsakemu posebej naročijo, da se 
zadere:
▶	 Dajte mi denar, ali pa streljam!
Eden izmed njih se takoj oglasi:
▶	 To pa že ne bo držalo. Tega nisem 

rekel.

757. ZOBOZDRAVNIK
Zobozdravnik vpraša pacienta:
▶	 Ali vas je kaj strah?
Možakar panično prikima in zdravnik ga 
prijazno vpraša:
▶	 Ali boste kozarček konjaka?
Možakar spet prikima. Zdravnik natoči, 
prinese in možakar spije konjak, potem pa 
se oglasi:
▶	 E, zdaj bi pa rad videl tipa, ki se bo 

upal dotakniti mojega zoba!

758. TELEFON
Po telefonu se oglasi glas v agoniji:
▶	 Halo? Konec je z menoj. Izgubil sem 

službo, izgubil sem ženo in hčerko, 
izgubil sem prijatelje, vse sem izgubil.

Z druge strani se zasliši:
▶	 Res je konec z vami, očitno ste izgu-

bili tudi številko za klice v sili. Tole je 
picerija.

759. SNEGULJČICA
Sneguljčica se gre kopat. Sedem palčkov se 
razvrsti pred vrati, po velikosti. Največji 
kuka skozi ključavnico in poroča:
▶	 Slači se!
Vsi ponovijo:
▶	 Slači se, slači se, slači se...
▶	 Umiva si joškice!
▶	 Umiva si joškice, umiva si joškice...
▶	 Mili si ritko!
▶	 Mili si ritko, mili si ritko...
▶	 Dviga se!
▶	 Meni tudi, meni tudi, meni tudi...

760. SLON
Svetlolaska se je zelo zredila, ampak je bila 
tako trmasta, da se je vseeno spravila v stare 
kavbojke. Pokliče prijateljico svetlolasko in 
jo vpraša:
▶	 Joj, daj mi povej, a sem videti kot slon?
▶	 Sploh ne! Slon ni take barve.

761. KUHAR
V vojski oficir vpraša kuharja:
▶	 Ali si bil kuhar tudi med osvobodilno 

vojno?
Fant se pohvali:
▶	 Seveda sem bil. Pa ranjen sem bil tudi 

dvakrat.
▶	 Ranjen? Glede na to, kako kuhaš, imaš 

srečo, da te niso ubili.

762. LOV
Japi se za dopust odpravi na podeželje, ker 
ga je zgrabil kmečki turizem. Toda sukanje 
motike ga kmalu začne dolgočasiti, zato 
mu lastnik kmetije predlaga, naj gre na lov. 
Naravnost pa ga opozori le na nekaj:
▶	 Pazite, da ne boste pokončali kakšne 

živali s farme!
Japi, kot japi, seveda bolj malo posluša. 
Vzame puško in se odpravi in ko v daljavi 
zagleda kozla, ga ne prepozna in kar ustreli. 
Kozel pade, japi se približa in pojma nima, 
kaj je zadel. Odvleče se nazaj do farme in 
začne razlagati kmetu:
▶	 Ne vem, ne vem, kaj sem počil. Nekaj 

čudnega je, ima povešene prsi, veliko 
bradavico, zelo trdo bučo in smrdi kot 
sam hudič.

Kmet vzklikne:
▶	 O, vraga! Pa menda nisi počil moje 

babe?

763. SEKS
Gorenjec si privošči potovanje z letalom v 
Ameriko. Pred pristankom potnikom izro-
čijo obrazec, na katerem je bila tudi rubrika: 
SEKS. Gorenjec vpiše: Dvakrat na teden. Ko 
uradnik na letališču to prebere, ga opozori:
▶	 Ne, ne, vprašanje vas ne sprašuje tega. 

Sprašuje vas, ali moški ali ženska?
Gorenjec kar malo užaljeno:
▶	 Zakaj? Ali je to pomembno?

764. OBISK
Veleposlanik manjše afriške države je na 
obisku pri ruskem veleposlaniku. Ta ga tri 
dni objestno gosti, vodka, divjačina, cigare, 
z vsem mogočim. Zadnji dan, Rus Afričana 
povabi v kabinet in slovesno pove:
▶	 Za zaključek tega čudovitega vikenda 

te izzivam, k naši tradicionalni igri. K 
ruski ruleti. Tukaj je revolver, v njem 
je šest lukenj, v eni izmed njih je naboj. 
Zavrtiš cilinder, si pištolo pritisneš k 
sencam in sprožiš.

Afričanu se vse skupaj zdi nenavadno, 
toda vendarle mora pokazati, da je iz rodu 
ponosnih bojevnikov, zato ustreže želji go-
stitelja. In preživi. Enako stori Rus in jo prav 
tako srečno odnese. Pol leta kasneje afriški 
ambasador k sebi povabi Rusa. Spet minejo 
trije dnevi uživanja. Ob koncu Afričan gosta 
povabi k sebi v kabinet. Notri Rus zagleda 
šest čudovitih temnopoltih deklet. Afričan 
spregovori:
▶	 To so najlepše pripadnice mojega ple-

mena. Ena izmed njih, ki jo boš izbral, 
ti bo ponudila oralni seks. Izberi eno!

Rus, saj ne, da ne bi hotel, a vendarle je 
vprašal:
▶	 Vse to je zelo fino. Ampak, kje je tukaj 

ruleta? Kje je tukaj nevarnost, dragi 
moj prijatelj?

Afričan se namuzne:
▶	 Ena izmed njih je kanibalka.

765. PISARNA
Telefon zazvoni v Dolenjski pisarni. Oglasi 
se ženski glas, ki reče:
▶	 Narobe ste poklicali, mi sploh nimamo 

telefona.

766. HITROST
Dva poročena moška se pogovarjata:
▶	 Človek, kako vreme leti.
▶	 Prav imaš, dvakrat seksaš z ženo in že 

je leto mimo.
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779. ZDRAVILO
Jecljavec in človek ki ima eno nogo krajšo se 
srečata in jecljavec pravi:
▶	 Jjjazz, čččee bbii bbiiil nnnameeesstoo 

tttebe, bbi hhhooodil zzz eeeeno 
nnogo pppo ppploooččnikku, zzz 
dddruugoo nnnogggo pppaa ppoo 
cccessti in nnne bbii vvveččč šššepaal.

Tip ga posluša in izjavi:
▶	 Jaz pa če bi bil namesto tebe, bi bil tiho 

in nihče ne bi vedel, da jecljaš.

780. VARANJE
Janez pride do prijatelja in mu potoži:
▶	 Mislim, da me moja žena vara.
▶	 Kako pa to veš?
▶	 Veš, preselili smo se iz Ljubljane v 

Maribor, pa imamo še kar istega po-
štarja.

781. KAPA
Mama se zelo razjezi, ko se Janezek vrne do-
mov iz šole z umazano novo kapo. Vpraša ga:
▶	 Kaj pa si delal z njo?
▶	 Fantje so mi jo vzeli iz glave in z njo 

igrali nogomet.
▶	 In ti? Si jih kar gledal?
▶	 Kje pa, tudi jaz sem zabil dva gola.

782. RECEPT
Ženska vsa razjarjena privihra v lekarno 
in reče:
▶	 Dozo arzena bi kupila!
▶	 Gospa, arzen je hud strup. Za kaj pa ga 

rabite?
▶	 Moža bi ubila.
▶	 Gospa, jaz vam arzena ne morem 

prodati, sploh pa ne, če z njim želite 
umoriti nekoga.

Ženska brez besed iz torbice potegne foto-
grafijo in jo pomoli pred lekarnarjev nos. Na 
njej sta bila njen mož in lekarnarjeva žena, 

kako se mečkata v postelji. Lekarnarja oblije 
rdečica, besen pograbi stekleničko arzena in 
ga da ženski:
▶	 Se opravičujem gospa, nisem vedel, da 

imate recept.

783. IME
V prvem razredu osnovne šole želi učiteljica 
spoznati učence, zato vpraša fantka v prvi 
klopi:
▶	 Kako ti je ime?
▶	 Tako kot mojemu očetu.
▶	 In kako je ime tvojemu očetu?
▶	 Tako kot meni.
▶	 Dobro! In kako je ime obema?
▶	 Enako.

784. TALEN
Janezek v šoli glasno zeha, zato ga učitelj 
vpraša:
▶	 Janezek, ali doma nič ne spiš, da si v 

šoli tako zaspan?
▶	 Gospod učitelj! To ni od tega.
▶	 Od česa pa?
▶	 Verjetno od tega, kar mi je mama rek-

la, da v meni spi velik talent.

785. OPRAVIČILO
Učitelj v šoli vpraša Janezka:
▶	 Janezek, zakaj pa te včeraj ni bilo v 

šolo?
▶	 Saj piše v opravičilu, gospod učitelj.
▶	 To vidim, ampak jaz bi rad izvedel od 

tebe.
▶	 Ne vem, mama mi tega ni povedala.

786. RAZLIKA
Kakšna je razlika med kraljem in predse-
dnikom republike?
▶	 Kralj mora biti sin svojega očeta, za 

predsednika republike pa to sploh ni 
pomembno.

787. POGODBA
Predstavnik podjetja Coca Cola pride v 
Vatikan k papežu na obisk. Seveda je imel 
za njega prošnjo:
▶	 Velečastni Papež, nekaj bi vas prosil. 

Kaj če bi vi pri vsaki maši, namesto 
znamenitega stavka: »Daj nam danes 
kruh vsakdanji…« rekli: »Daj nam 
danes koka kolo vsakdanjo….« In naše 
podjetje bi vam za to plačalo sto tisoč 
dolarjev.

▶	 Kaj si pa vendar predstavljate? To bi 
bilo bogokletje. To je nedopustno.

Predstavnik Coca Cole se je užaljen vrnil iz 
Vatikana, ker ponudba ni uspela. Vendar se 
je čez eno leto spet vrnil v Vatikan z novo 
ponudbo. Rekel je Papežu, da bi za tisti 
znameniti stavek, podjetje bilo pripravljeno 
plačati milijon dolarjev. Papež nekaj časa 
premišljuje potem pa pokliče svojega raču-
novodjo in mu naroči:
▶	 Ti, daj poglej med pogodbe in mi spo-

roči, kdaj se nam izteče tista pogodba s 
peki!

788. BRODOLOM
Mujo, njegova žena in njegov sinko so imeli 
brodolom. Rešili so se na samoten otoček in 
da bi preživeli, je Mujo začel loviti ribe. Ujel 
je tudi zlato ribico, ki ga je prosila:
▶	 Mujo izpusti me, pa vam bom izpolni-

-la vsakemu po eno željo.
Mujo res vrže zlato ribico nazaj v morje in 
že se oglasi njegov sin:
▶	 Tata, ja bi htio psiča!
Mujo ga pogleda in se zadere:
▶	 Jebo ti pas mater!
Takoj za njim se zasliši njegova žena, ki kriči:
▶	 Daj skini ovog psa iz mene!

789. TUJE DELO
Dolenjec se vrne domov predčasno in zaloti 
svojo ženo z drugim. Začne se smejati, po-
kaže ga s prstom in porogljivo reče:
▶	 Poglej ga bebca, ko opravlja tuje delo.

790. ZMAGA
Janez se odpravi na dopust v Španijo. Sedi v 
lokalu in pije sangrijo, ko na sosednji mizi 
zagleda zanimivo jed. Vonj, ki ga oddaja je 
čudovit. Janez takoj pokliče natakarja in ga 
vpraša, kaj je tisto na sosednji mizi. Natakar 
odgovori:
▶	 O, to so bikovi prašniki. Veste, danes 

je bil poražen v bikoborbi. To je naša 
specialiteta, gospod.

Janez takoj naroči:
▶	 Vraga, saj sem vendar na dopustu. Še 

meni prinesite eno porcijo.
▶	 Žal mi je gospod, samo eno porcijo 

postrežemo, ker je v našem mestecu 
samo ena bikoborba na dan. Toda, če 
pridete jutri, vam z veseljem jed prih-
ranimo za vas.

Janez zadovoljno prikima in se naslednji dan 
zares prikaže v lokalu. Prinesejo mu dehteči 
krožnik in on se ga hlastno loti. Toda proti 
koncu vseeno pokliče natakarja in ga vpraša:
▶	 Tole je izvrstno, ampak nekaj me zani-

ma. Zdi se mi, da je tegale tukaj dosti 
manj, kot je bilo tistega včeraj.

▶	 Da, gospod, se strinjam. Veste, včasih 
tudi bik zmaga.

791. PO SVETU
Sošolec sprašuje sošolca po končanih po-
čitnicah:
▶	 Kje si bil med počitnicami?
▶	 Vsepovsod po svetu.
▶	 Ti si pa privoščiš! Si se peljal tudi z 

letalom?
▶	 Pravzaprav ne. Po zemljevidu sem 

preromal cel svet. Imel sem namreč 
popravnega iz zemljepisa.

792. KORIST
Kakšno korist imamo od sonca?
▶	 Nobene! Tako ali tako sveti samo tak-

rat, ko je že dovolj svetlo.
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839. VSTOPNICA
Soseda nagovori sosedo:
▶	 Gospa soseda, vi delate v gledališču. 

Ali mi lahko priskrbite nekaj vstopnic?
▶	 Ni problema, soseda. Ah, saj res. Vi de-

late pa v banki. Ali mi lahko priskrbite 
nekaj rabljenih bankovcev?

840. ASTRONAVT
Dve prijateljici se po dolgem času srečata in 
prva vpraša:
▶	 Živijo! Kako pa kaj tvoj mož?
▶	 Obnaša se kot astronavt.
▶	 Kako to misliš?
▶	 Kadar mu kaj dopovedujem, so njegove 

misli med oblaki, kadar pa ga kaj vpra-
šam, me gleda, kot da je padel z Marsa.

841. ČEŠNJA
Kmet opazi pod svojo češnjo sosedovega 
mulca, kako se baše z njegovimi češnjami 
in pljuva peške daleč naokrog. Nadrl ga je: 
▶	 Kaj pa počneš, mulc?
▶	 Sosed, češnje sadim, ali ne vidite?

842. NESREČA
Stranka pripelje popolnoma razbit avto v 
mehanično delavnico. Mehanik ga vpraša:
▶	 Kaj pa se vam je zgodilo?
▶	 Zaletel sem se v drevo.
▶	 Kolikokrat pa?

843. ČUDNA KRAVA
Mestni človek pride na podeželje, na neko 
kmetijo in gleda čudno žival. V bližini je bil 
kmet in meščan ga vpraša:
▶	 Oprostite, zakaj pa tale krava nima rogov?
▶	 Glejte, obstajajo krave z dvema rogo-

voma, so pa tudi take, ki imajo zaradi 
kakšne nesreče samo enega ali pa celo 
nobenega. V tem primeru pa krava 
nima rogov zato, ker je to konj.

844. DOLGA NOČ
Eskim je pričal pred sodiščem. Sodnik ga 
vpraša:
▶	 Dobro premislite in mi povejte, kje ste 

bili tisto noč, o kateri govorimo?
▶	 To bo pa precej težko. Veste pri nas 

noč traja kar tri mesece.

845. NE SPLAČA SE
Pred slaščičarno je bila dolga vrsta in mama 
reče sinku:
▶	 Pojdiva naprej! Za eno kepico sladole-

da se ne splača čakati četrt ure.
Sinko užaljeno predlaga:
▶	 Pa kupiva tri kepice, da se bo splačalo.

846. POSOJILO
Fant in dekle, nekega večera sedita na klopi 
in opazujeta luno in zvezde, ki se igrajo okoli 
nje. Fant nenadoma reče dekletu:
▶	 Draga, eh, kako bi rekel…… če bi, ali 

si za to…
▶	 Seveda, dragi. Ni treba, da ti je ne-

rodno. Te tvoje besede čakam že cel 
večer. Seveda se greva ljubit.

▶	 Ah ne, saj nisem mislil tega. Hotel sem 
te samo vprašati, ali mi lahko posodiš 
50 evrov.

▶	 Kako si upaš? Saj se komaj poznava!

847. SKLADIŠČE
Dama občuduje moža s košatimi brki in mu 
pogumno reče:
▶	 Gospod, že nekaj časa občudujem vaše 

brke. Ali mi daste eno kocino?
Možakar brez zadrege odpne hlače in si 
izpuli nekaj sramnih dlak, ter jih poda 
dekletu.
Oprostite, jaz sem vas prosila za dlako iz 
vaših brkov.
Zakaj bi pa dajal dlake z razstavnega pros-
tora, če vam jih lahko dam tudi iz skladišča.

848. KOSILO
Delavci so obnavljali samostan. Nune so 
skuhale preveč juhe za kosilo, zato je mati 
prednica naročila neki nuni, naj jo odnese 
delavcem, saj so gotovo lačni. Nuna pa je 
sklenila, da jih bo prej malo povprašala o 
veri. Ko je prišla na gradbišče z juho v rokah, 
je vprašala enega izmed njih:
▶	 Ali poznate Poncija Pilata?
Delavec se obrne proti skupini in zavpije:
▶	 Hej, fantje, ali kdo pozna Pilata?
▶	 Zakaj?
▶	 Njegova stara mu je prinesla juho!

849. DOTA
Kmet pripoveduje potencialnemu ženinu 
ene od svojih hčera:
▶	 Prvi ne dam nikakršne dote. Lepa je, 

zdrava je in zelo pridna. Drugi dam 
malo doto, ker je svojeglava.

▶	 Kaj pa tretji, boste njej dali največjo 
doto?

▶	 Tako je! Lepa je, pridna in izobražena, 
vendar ima majhno napako.

▶	 Kakšno pa?
▶	 Noseča je.

850. VPRAŠANJA
Petletni fantek stopi do moškega na plaži:
▶	 Stric, kaj pa počneš?
▶	 Na dopustu sem.
▶	 Ali je tisti mercedes tamle tvoj?
▶	 Seveda.
▶	 Kje pa živiš?
▶	 V mestu, v veliki hiši.
▶	 Pa dobro zaslužiš?
▶	 Zelo dobro.
▶	 Kje pa imaš ženo in otroke?
▶	 Samski sem, brez žene in otrok.
Fantek se obrne in zakliče:
▶	 Mami, kaj naj ga še vprašam?

851. PONOVNA POROKA
Ovdoveli mož, se je želel znova poročiti, ven-
dar si svojim otrokom tega ni upal povedati, 
zato je nekega dne potarnal:
▶	 Tako hladno je, če spiš ponoči sam.
Sin mu je takoj naslednji dan kupil termofor. 
Oče čez nekaj dni spet potarna:
▶	 Kadar me srbi hrbet, nimam nikogar, 

ki bi me popraskal.
Sin mu je naslednji dan kupil krtačo. Nihče 
ni hotel razumeti očetovih namigov. Čez 
nekaj dni, pa je sin oznanil veselo novico, 
da se bo poročil. Oče mu je rekel:
▶	 Le čemu? Kupi si termofor in krtačo.

852. LETEČI
Osemdesetletnica je zalotila svojega devet-
desetletnega moža v postelji z drugo. Tako je 
pobesnela, da je moža odvlekla na balkon in 
ga pahnila v globino. Kasneje jo je sodnik na 
sodišču vprašal, ali ima kakšno olajševalno 
okoliščino. Odgovorila je:
▶	 Seveda, gospod sodnik! Ko sem ga 

videla na drugi ženski, sem takoj 
pomislila, da če lahko pri devetdesetih 
letih spi z žensko, bo zmogel pa tudi 
leteti.

853. NAPAČNO
Sin znanega zdravnika je na vprašanje, kako 
mu je ime, vedno odgovoril:
▶	 Sem Jaka, sin doktorja Žnidarja.
Mama ga je poučila, naj se drugače pred-

stavlja:
▶	 Sine, reci preprosto. Sem Jaka Žnidar.
Čez nekaj dni ga je spet nekdo vprašal:
▶	 Mali, povej mi, ali si ti sin doktorja 

Žnidarja?
▶	 Doslej sem mislil da sem, ampak je 

mama rekla, da ne smem tega okoli 
govoriti.
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854. SESTRA
Janezek spusti v stanovanje mladeniča in 
mu reče:
▶	 Ti poslušaj! Nekam pogosto obiskuješ 

mojo sestro. Ali ti nimaš nobene?

855. KITAJSKA VEČERJA
Termit se vrne domov in reče ženi:
▶	 Danes je v sosednjo trgovino prišla 

pošiljka pohištva iz Kitajske. Ali greva 
na kitajsko večerjo?

856. NASVETI
Mož je šel k zdravniku in ko se je vrnil do-
mov, ga žena vpraša:
▶	 No, kaj ti je rekel zdravnik?
▶	 Naj neham kaditi ...
▶	 To ti jaz že leta govorim. Hvala bogu, 

da si šel k zdravniku. Upam, da ga boš 
ubogal. No, in kaj ti je še rekel?

▶	 Naj manj pijem...
▶	 No, kaj pa ti jaz govorim ves čas? 

Vidiš, da sem imela prav. Upam, da ga 
boš poslušal. In, kaj ti je zdravnik še 
rekel?

▶	 Naj manj delam …
▶	 Eh, kam bi pa prišli, če bi ves čas 

poslušali zdravnike …

857. IZDAJA
Janezek priteče domov in vpije:
▶	 Mami, mami, danes sem pa videl, kaj 

je naš očka delal s sosedo.
▶	 Pusti me pri miru. Nimam časa, boš 

povedal zvečer.
Zvečer je oče praznoval rojstni dan in ko so 
povabljeni sedli k mizi, je Janezek ponosno 
povedal:
▶	 Očka je danes slekel sosedo, potem je 

slekel svoje hlače in spodnje hlače, po-
tem pa ga je soseda poljubila na ... oh, 
mami, kako se že reče tisti stvari, ki 
jo ti vedno poljubiš poštarju, ko nam 
prinese pošto?

858. OBISK
Ura je polnoči in pri hiši zazvoni hišni 
zvonec. Mož brez besed vstane iz postelje in 
odpre vhodna vrata. Pred vrati stoji moški 
in mož ga vpraša:
▶	 Kdo ste pa vi?
▶	 Bostonski davitelj!
Mož se obrne in zakliče:
▶	 Žena zate je! Obisk imaš!

859. BENCINSKA ČRPALKA
Neka gospodična pride na bencinsko črpal-
ko in črpalkarja prosi: 
▶	 Gospod, ali bi mi dolili kakšen decili-

ter olja v motor, ker ga malo manjka.?
Črpalkar ji ustreže in dotoči olje, manjkalo 
ga je manj kot deciliter. Gospodična pa ima 
že drugo prošnjo:
▶	 Oprostite gospod, ali bi lahko dotočili 

še malo čistila za vetrobransko steklo:
Črpalkar že malo nejevoljen, dotoči tudi 
čistilo za vetrobran, ker ga je manjkalo samo 
dva decilitra, ampak gospodična se ne da:
▶	 Oprostite gospod, še tri litre bencina bi 

prosila, da mi natočite v rezervoar. 
Črpalkar je bil že hudo jezen, zato je gospo-
dični odgovoril:
▶	 Oprostite gospodična, ali vam lahko 

tudi prdnem v gumo, ker se mi zdi 
malo prazna?

860. UJEL GA JE
Janezkov stari oče se je obesil, zato mama 
Janezka pošlje k župniku in mu naroči:
▶	 Ampak nikar mu ne povej, da se je 

obesil.
Janezek je prišel v župnišče in rekel župniku:
▶	 Gospod župnik, mama me je poslala, 

da pridete, ker je umrl stari ata.
▶	 Kaj? Ali ga je gospod poklical k sebi?
▶	 Ne! Z lasom ga je ujel.

861. SLEPEC
Mož in žena gresta po parku in zagledata 
slepega človeka, ki prosjači. Žena vzame ne-
kaj drobiža iz denarnice in ga vrže v klobuk, 
ki ga je slepec držal v roki. Po nekaj metrih 
žena vpraša moža:
▶	 Ti, ali misliš, da je zares slep?
▶	 Kako slep, ali nisi slišala, ko se ti je 

zahvalil: »Hvala, lepa gospodična!«

862. HUJŠANJE
Nek možakar se je odločil, da bo shujšal. 
Prišel je v neki klub in rekel:
▶	 Rad bi čimhitreje shujšal, pa ne vem 

kako?
Lastnik kluba mu reče:
▶	 Ni problema kar z menoj stopite. 
Gresta po hodniku in lastnik mu pokaže 
neka vrata. Možakar vstopi in zagleda čisto 
golo žensko in za vratom ima napis: »Če me 
uloviš, sem tvoja!« Možakar se požene za 
žensko, toda ker ni imel kondicije je kmalu 
obupal. Nekaj dni je doma počival, potem 
pa se je spet odločil obiskati klub. Pride v 
klub in lastnik ga pričaka:
▶	 Vidim, da zadnjič ni bilo uspeha s 

hujšanjem. Bova danes poskusila.
Odpelje ga po hodniku in mu pokaže vrata. 
Možakar vstopi in zagleda dve popolnoma 
goli lepotici in tokrat imata obe za vratom 
napis: »Če naju uloviš, sva tvoji, pa še plačava 
ti 100 dolarjev!« Možakar da vse od sebe, 
teče za lepoticama, toda tudi tokrat je oma-
gal. Spet je doma od vsega napora počival 
nekaj dni, potem pa se je vrnil nazaj v klub. 
Lastnik ga je pričakal in zaskrbljeno rekel:
▶	 Pri vas bo treba pa narediti drugačen 

način hujšanja.
Možakarja odpelje po hodniku in tudi tok-
rat mu pokaže neka vrata. Možakar vstopi 
zapre vrata za seboj in zagleda ogromnega 
črnca, ki je bil čisto nag in za vratom je imel 
napis: »Če te ujamem, si moj!«

863. ŠKAMPI
Mož in žena gresta v restavracijo in naročita 
škampe. Ženi spodnese vilice in omaka ji 
pade na obleko. Pogleda se in reče:
▶	 Izgledam, kot svinja.
Mož jo pogleda in prikima:
▶	 Pa še obleko si si popackala

864. OVCI
Ovci se paseta po zelenici in ena zine:
▶	 Beeeeeeeee.
Druga jo grdo pogleda in reče:
▶	 Prekleto, to sem jaz hotela reči.

865. DREVESA
Hudo nažgani Janez se vrača domov skozi 
gozd. Ko hodi tako cik-cak, kar naenkrat 
trešči v drevo. Prime se za glavo in zastoka:
▶	 Oh, oprostite!
Nekaj korakov pozneje, že spet naleti na 
deblo in se spet lepo opraviči. Po še enem 
trku, pa se usede na tla in reče:
▶	 Eh, bom kar počakal, da gredo vsi ti 

butci mimo.

866. NALOGA
Učitelj matematike se jezi nad Janezkom:
▶	 Zakaj nisi naredil domače naloge? Saj 

sploh ni bila težka. Če moški prehodi 
deset kilometrov v petih urah, koliko 
časa potrebuje, da bo prehodil trideset 
kilometrov.

Janezek se zamisli in odgovori:
▶	 Še vedno ne vem gospod učitelj. Očka 

se je včeraj odpravil na pot, pa ga še ni 
domov.

867. IME
Kako Kitajec, ki se rodi, dobi svoje ime?
▶	 Starši prinesejo na vrh stopnic največji 

lonec, ki ga imajo pri hiši in ga vržejo 
po stopnicah. Prvi trije zvoki, ki se 
zaslišijo, so dojenčkovo ime.
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940. DELOVNO MESTO
Brezposelni išče v časopisu razpis za prosta 
delovna mesta. K njemu prisede znanec in 
vpraša:
▶	 Ali si prebral, da policija še vedno 

išče moškega, ki zasleduje in napada 
ženske v Ljubljani?

▶	 Ja, ampak to delo ni zame. Pa še v 
Ljubljano bi se moral voziti.

941. GROZLJIVKA
Babica sedi zvečer z vnučkom pred tele-
vizorjem. Babica vidi, da se bo vsak čas 
začela surova in krvava nadaljevanka, zato 
reče vnučku:
▶	 Pridi, greva spat, da ne boš gledal tega 

nasilja. Ko boš v postelji, ti bom pove-
dala lepo pravljico o Janku in Metki, ki 
sta v peči sežgala hudobno čarovnico.

942. ČUDEŽ
Janez še vedno dvomi o čudežih, čeprav 
mu je duhovnik vse potrpežljivo razložil. 
Vprašal je:
▶	 Oče, ali bi mi zadevo lahko kako pona-

zorili?
▶	 Ni problema, Janez, obrni se!
Janez se obrne, duhovnik, pa mu da pošteno 
brco v rit. Vpraša ga:
▶	 No, Janez, ali si kaj začutil?
▶	 Seveda sem, pa kako močno.
▶	 No vidiš, Janez! Pravi čudež bi bil, če 

ne bi ničesar čutil.

943. PREVEČ
Stanodajalka se je razjezila na podnaje-
mnika:
▶	 V ponedeljek ste imeli ženski obisk, 

v torek, sredo in četrtek, prav tako. 
Vedno je bila pri vas druga ženska. To 
je pa malo preveč!Ali se zavedate, da 
imam jaz dve nedolžni hčerki, ki vse to 
opazujeta?

▶	 Oprostite! Če bi me obiskovali še vaši 
dve hčerki, potem bi pa zares bilo pre-
več.

944. VISKI
Gorenjca, ki je ležal na smrtni postelji, je 
obiskal njegov najboljši prijatelj. Na smrt 
bolni je rekel:
▶	 Ali se spomniš, da sem na srečelovu, 

na gasilski veselici, leta 1960, zadel 
steklenico viskija?

▶	 Seveda se spomnim.
Umirajoči je izpod postelje potegnil stekle-
nico in rekel:
▶	 Na, tukaj je ta steklenica. Prosil bi te, 

da mi izpolniš zadnjo željo. Zaradi 
bolezni ne smem piti alkohola, toda 
ko bom umrl in me bodo pokopali, te 
prosim, da zliješ vsebino steklenice na 
mojo krsto.

Prijatelj je vzel steklenico, jo odprl, spil viski 
in nato rekel:
▶	 Saj nimaš nič proti, če gre viski prej 

prek mojih ledvic, kajne?

945. ORIENTACIJA
Ginekolog ima na stolu pred seboj pacientko, 
ki je zelo zaraščena. Zaprosi jo:
▶	 Ali bi lahko prosim spustili rahel 

prdec?
▶	 Za relaksacijo?
▶	 Ne! Za orientacijo!

946. RDEČELASEC
Neka ženska je rodila rdečelasega otro-
ka, oba z možem pa sta bila svetlolasa. 
Zaskrbljena sta vprašala ginekologa, kako 
je to mogoče. Ginekolog ju je vprašal:
▶	 Ali imate kakšnega rdečelasega sorod-

nika?
▶	 Nimava!
▶	 Sta imela pogosto spolne odnose?
▶	 No, ja! Enkrat letno!
▶	 Ja, potem pa brez skrbi! Rdeče lase ima 

od rje!

947. NESPORAZUM
Neka kmečka deklina pride k ginekologu:
▶	 Gospod doktor, z možem si želiva 

otroka, toda do sedaj nama ni uspelo.
▶	 Potem se pa kar slecite, prosim.
Deklina vsa zgrožena reče:
▶	 Ampak, doktor! Jaz si vendar želim 

otroka s svojim možem, ne pa z vami.

948. POSLEDICE
Janez se oglasi pri ginekologu in mu reče:
▶	 Oprostite gospod doktor, da vas nadle-

gujem. Moja žena je noseča štiri mese-
ce in včeraj je padla po stopnicah in si 
zlomila nogo. Zlom je kompliciran in 
bojim se, da se bo otroku kaj poznalo.

▶	 Brez skrbi, Janez. Tudi moji mami se 
je zgodila nesreča, ko sem jaz prihajal 
na svet. Gramofon ji je padel na glavo, 
vendar je vse ostalo brez posledic, 
posledic, posledic …

949. ANESTEZIST
Na mednarodni zdravniški konferenci, se 
spoznata mlad zdravnik in prijetna svetlo-
lasa zdravnica. Že prvi dan se po večerji 
skupaj odpravita v sobo. Ona si v kopalnici 
umiva roke, ko ji on reče:
▶	 Ti si pa gotovo kirurginja!
▶	 Kako pa si to ugotovil?
▶	 Po načinu, kako si umivaš roke.
Po umivanju, sta se predala posteljnim užit-
kom. Ko sta končala, sta prižgala cigareto. 
Zdravnica je rekla:
▶	 Ti si pa gotovo anestezist.
▶	 Tako je! Kako pa si to ugotovila?
▶	 Nič nisem čutila.

950. SKRAJNI ČAS
Pacient je presenečen nad diagnozo kardi-
ologa. Reče mu:
▶	 Ampak, gospod doktor, jaz sploh 

nisem vedel, da imam tako hudo srčno 
napako!

▶	 No, vidite, kako je dobro, da ste se 
oglasili pri meni. Če ne bi prišli na pre-
gled, bi veselo živeli in ostareli, ne da 
bi vedeli, da imate življenjsko nevarno 
bolezen.

951. ČRNO
Profesor vpraša študenta:
▶	 Ali je kakšna razlika, če cepite črnca 

od cepljenja belca?
▶	 Seveda je! Pri črncu zadeneš vedno v 

črno.

952. AIDS
Svetlolaska seksa z nekim fantom in med 
seksom zaskrbljeno vpraša:
▶	 Saj menda nimaš aidsa?
▶	 Seveda ne!
▶	 Uf, hvala bogu! Res ga ne bi rada še 

enkrat dobila.

953. BANANA
Svetlolaska stopi v prodajalno sadja in reče 
prodajalcu:
▶	 Rada bi kupila eno banano.
Prodajalec jo pogleda in odvrne:
▶	 Če boste kupili dve, boste lahko eno 

tudi pojedli.

954. BANANIN OLUPEK
Kaj reče svetlolaska, ko pred seboj, na tleh, 
zagleda bananin olupek?
▶	 Ojoj, spet bom padla!
In pade.

955. ABECEDA
Mali računalnikar piše in se uči abecedo:
▶	 a…b….c…..e…f…g….h.t.t.p……

..w.w.w….

956. CD – ROM
Kaj nastane, če cigana povozi valjar?
▶	 CD – ROM.
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957. ALBANSKI VIRUS
Pažnja!!!
Ovo je aljbanski virus. Kada budete proči-
talji ovu poruku, zatvoričete vaš internet 
explorer i uči u program MS dos. Tu čjete 
ukucati sljedeče: C / format c:. Na ekrjanu če 
se pojavljivati razljičiti programski redovi, 
na koje čjete vi samo pritiskati dugme.
Nadam se da čjete postupiti onako, kako što 
je objašnjeno, pošto nismo mnogo pametni, 
i nemamo tehnoljogije za nešto bolje, i time 
doprinjeti da aljbanska virus zavljada svim 
kompjuterima sveta.
Hvalja!
P.S. Ne zaboravite ovaj text posljati svim 
svojim prijateljima u Adress ljisti!

958. NOSEČNICA
Ciganka nosečnica se odpravi v kopalnico in 
se začne umivati po vsem telesu. Naenkrat 
ji milo zleze v luknjo, zato se zadere možu:
▶	 Hitro pridi, še rodil se ni pa že krade!

959. ARKAN
Cigana so vprašali, katera mu je najlepša 
ženska na svetu. Odgovoril je:
▶	 Ih, da kažem, pa da me Arkan ubije!

960. BOTER
Ciganka pride k ginekologu in, brez da bi 
potrkala na vrata, vstopi in reče:
▶	 Doktore, »pička« me boli!
▶	 Sram naj te bo ciganka neolikana. Ne 

reče se »pička« ampak vagina. Zdaj pa 
pojdi lepo ven, potrkaj, vstopi in povej 
kaj te boli.

Ciganka gre iz ordinacije, potrka na vrata, 
odpre in reče:
▶	 Zdravo, kume!
▶	 Pa kakšen sem ti jaz to kume?
▶	 Pa upravo sada si mi »pičku« prekrstio 

u vaginu.

961. PREPOTENOST
Zakaj se moški tako potijo med dvema 
orgazmoma?
▶	 Ker je vmes poletje.

962. LUKNJA
Kaj je to? Luknja pri luknji, pa vodo drži?
▶	 Vrsta pred ženskim WC – jem

963. CIGAN
Cigan pride pred boga in se pritožuje:
▶	 Bože, daj mi, da budem neko drugi, 

dosadio mi ciganski život.
▶	 Dobro, bodi Slovenec!
▶	 Nemoj njih, oni su škrti narod!
▶	 V redu, bodi Črnogorec!
▶	 Nemoj njih, oni su ljena nacija.
▶	 V redu, bodi Albanec!
▶	 Nemoj njih, ja ne volim marmeladu, 

kakav ču to biti Albanac?
▶	 Dobro, potem pa bodi Srbin. 
▶	 E, moj bože. Pa ne mogu, da budem 

dvaput Cigan!

964. LJUBČEK
Poštena punca ima fanta, pametna ima ljub-
čka, ki zna kuhati in prati, najpametnejša pa 
ima ljubčka, ki mu kuha in pere žena.

965. MENSTRUACIJA
Zakaj imajo ženske menstruacijo?
Ko je v raju Eva ponudila jabolko Adamu se 
je Bog zelo razhudil in je Evi rekel:
▶	 Krvavo mi boš tole plačala.
Eva ga posluša in vpraša:
▶	 Ali lahko na obroke?

966. OTROCI
Humanitarna pomoč je prišla v Bosno k 
nekemu Ciganu. Vprašali so ga:
▶	 Cigo, ali imaš dosti otrok?
▶	 Petindvajset!

▶	 Ali nam lahko enega predstaviš?
▶	 Pa preberite na spisku, katerega naj 

vam ujamem.

967. GATE
Mali ciganček vpraša očeta:
▶	 Oče, oče, kako se oblečejo spodnje 

hlače?
Cigan ga udari po glavi in odgovori:
▶	 Kako da ne veš! Rumeno spredaj, rjavo 

zadaj!

968. DANES
Mujo gre k vojakom in čez dva tedna prosi 
svojega komandirja:
▶	 Gospod komandir, a grem lahko jaz 

malo domov, ker moja Fata ne more 
brez mene?

▶	 Ni problema Mujo, samo jutri se vrni 
nazaj.

Mujo odide in ni ga nazaj cela dva meseca. 
Ko se vrne, ga komandir vpraša:
▶	 Mujo, pa kje si bil toliko časa?
▶	 Vi ste mi rekli naj se vrnem jutri, evo, 

jaz sem se pa vrnil danes.

969. ZAKAJ
Zakaj ženska ne more biti lepa in pametna 
obenem?
▶	 Zato, ker bi v tem primeru bila moški.

970. POSOJILO
Dva prijatelja se srečata in prvi reče:
▶	 Živijo. Ti a poznaš tistega Janeza iz 

sosednje ulice?
▶	 Poznam, zakaj vprašaš?
▶	 Zadnjič sem ga prosil, če mi lahko 

posodi pet jurjev za nekaj dni, pa niti 
slišati ni hotel.

▶	 Te že ne pozna dovolj dobro.
▶	 Kaj pa ti? A mi ti lahko posodiš pet 

jurjev.
▶	 Ne! Jaz te pa predobro poznam.

971. PODOBNOST
Janez se v gostilni hvali prijatelju:
▶	 Veš vsi pravijo, da je moj otrok, never-

jetno podoben meni.
▶	 Janez, ne jemlji tega preveč tragično, 

važno, da je zdrav.

972. VOJAŠKI ROK
Odkar smo samostojni, služenje vojaškega 
roka pri nas ni več nič posebnega. Čisto dru-
gače, kot v času stare »Juge«. Fantje in možje 
so si včasih izmišljevali vse sorte, samo, da 
ne bi bilo treba služiti dolgotrajnega voja-
škega roka, tam nekje, Bogu za hrbtom in 
še dlje. Podobno je bilo pri živalih v gozdu.
Tako so se zbrali: zajec, lisjak in medved in 
so razpravljali o tem, kako se izogniti slu-
ženju vojaškega roka. Prvi se oglasi zajček, 
ki je imel predlog:
▶	 Ti, lisjak, brez lulčka, nisi pravi lisjak!
Zajček vzame škarje in lisjaku odreže penis. 
Lisjak odide na zdravniški pregled, se vrne 
nazaj v družbo in pove:
▶	 Nesposoben sem za služenje vojaškega 

roka, ker sem brez penisa.
Naslednji je dobil idejo medved. Vzel je 
škarje in zajčku odrezal uhlje. Rekel je:
▶	 Zajec brez ušes, ni več pravi zajec.
Zajec gre na zdravniški pregled, kjer ga 
zavrnejo, kot nesposobnega, ker je bil brez 
ušes. Kmalu tudi lisjaku šine ideja v glavo. 
Rekel je:
▶	 Medved, brez ostrih zob, ni pravi med-

ved.
Vzel je v roke kol in medveda udaril čez 
zobe, tako, da so mu vsi izpadli iz ust. 
Medved tako odide na zdravniški pregled 
in se kmalu vrne, ampak zelo slabe volje. 
Zajček in lisjak, ga v en glas vprašata:
▶	 Kaj je s teboj? So te kljub temu, da 

nimaš zob, vzeli?
Medved razočarano pove:
▶	 Ne! Niso me vzeli, ker sem prevelik in 

pretežak.
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1555. UBOŽČEK
Mož pride domov iz gostilne domov pijan in 
žena ga z valjarjem udari po glavi. Ko pade 
na tla, žena vzame v roke povoj in mu glavo 
povije, ter reče:
▶	 Oh, ti moj ubožček, le kaj bi ti brez 

mene?
Drugi Nemec reče:
▶	 Morda so pa pobegnili v gozd.
In iz vodnjaka se zasliši:
▶	 Morda so pa pobegnili v gozd.
Tretji Nemec reče:
▶	 Najbolje da vržem v vodnjak bombo, 

da se prepričamo.
In iz vodnjaka se zasliši:
▶	 Morda so pa vseeno pobegnili v gozd …

1556. HČERKA
Nervozen moški se je sprehajal pred porod-
no sobo. Končno je k njemu pristopila babica 
in moški jo je vprašal:
▶	 No, kaj je?
Babica odgovori:
▶	 Hčerko imate, gospod!
▶	 Kaj pa moja žena?
▶	 Tudi ona ima hčerko!

1557. DNEVNIK
Iz dnevnika partizanskega komandanta:
Dan prvi. Zasedli smo koto 259. Krenili smo 
na juriš in pregnali Nemce.
Dan drugi. Nemci so vrnili napad. Naši 
vojaki so se hrabro borili, ampak smo se 
morali umakniti.
Dan tretji. Spet smo jurišali na koto 259. 
Naši vojaki so heroji, ker smo koto 259 spet 
osvojili in Nemce pognali v beg.
Dan četrti. Nemci so dobili okrepitve. Spet 
so jurišali na nas in nam prevzeli koto 259.
Dan peti. Prišel je gozdar in spodil nas in 
Nemce.

1558. NADARJENA
Hčerka priteče iz šole in zakliče:
▶	 Mami, mami, do sto znam šteti, ostali 

pa šele do deset.
Mama ponosno odgovori:
▶	 To je zato, ker si blondinka.
Naslednji dan se blondinka spet vrne iz šole 
in se pohvali, da pozna vse črke, tiskane in 
pisane, ostali pa samo tiskane. Mama spet 
ponosno reče:
▶	 To je zato, ker si blondinka.
Tretji dan se blondinka vrne iz šole, da je 
opazila, da ima samo ona razvite velike prsi, 
ostale deklice pa so še ploske, tako spredaj 
kot zadaj. Zanimalo jo je, če je to zato, ker 
je blondinka. Mama ji odgovori:
▶	 Ne, to je zato, ker si stara 18 let.

1559. NEMKA
Blondinka, ki ni hotela, da bi jo imeli za 
Nemko, je v New Yorku naročila natakarju:
▶	 One martini, please!
Natakar jo vpraša:
▶	 Dry?
Blondinka pa odgovori:
▶	 Nein, ein!

1560. PRED SODNIKOM
▶	 Obtoženi, že štiriindvajsetkrat ste bili 

kaznovani zaradi tatvine. Veste, kaj 
vas čaka danes?

▶	 Da, gospod sodnik! Oprostitev ali pa 
jubilej.

1561. KOKOŠ
Mati je k psihiatru pripeljala hčerko in 
povedala:
▶	 Moja hči si domišlja, da je kokoš!
Psihiater jo vpraša:
▶	 Koliko časa pa si to že domišlja?
▶	 Tri leta!
▶	 Tri leta? In vi jo pripeljete šele sedaj?
Mati presenečeno:
▶	 Ja seveda! Prej smo rabili jajca.

1562. JECLJANJE
Zdravnik vpraša mamo mlade pacientke:
▶	 Ali vaša hčerka vedno tako jeclja?
Mama reče:
▶	 Ne vedno! Samo takrat, kadar hoče kaj 

povedati.

1563. NI POVEDAL
Dekle pride domov in reče materi:
▶	 Mama, ravnokar sem bila pri gineko-

logu.
Mama jo vpraša:
▶	 In kaj ti je rekel?
▶	 Povedal mi je, da sem noseča.
▶	 In kdo je oče?
▶	 Tega mi pa ni povedal.

1564. ODKLEPANJE
Dve blondinki poskušata na parkirišču 
odkleniti svoj avto. Prva reče:
▶	 Uf, kako nikakor ne morem odkleniti 

teh vrat.
Druga zaskrbljeno:
▶	 Pohiti vendar! Začenja deževati, midvi 

pa imava streho odprto!

1565. RIZIK
Janez želi skleniti življensko zavarovanje. 
Zavarovalniški agent ga sprašuje:
▶	 Ste voznik?
▶	 Ne, nisem opravil vozniškega izpita.
▶	 Potujete pogosto z letalom?
▶	 Nikoli.
▶	 Kolesarite?
▶	 Nimam kolesa.
▶	 Ja, gospod Janez, kako se pa sploh 

premikate?
▶	 Peš hodim.
Zavarovalniški agent je presenečen:
▶	 Pešec? Žal mi je, toda v tem primeru 

ne morete skleniti življenskega zavaro-
vanja, saj je tveganje preveliko.

1566. ZAMUDA
Trgovec je za veliko vsoto zavaroval svojo 
trgovino in istega dne mu je pogorela do 
tal. Na zavarovalnici mu požiga niso mogli 
dokazati, zato so mu poslali vljudno pismo, 
s katerim so ga zaprosili za odgovor:
▶	 Spoštovani gospod! V sredo ste ob 

11.00 uri zavarovali vašo trgovino, 
požar pa je izbruhnil šele ob 16.00 
uri. Nam lahko pojasnite vzrok za 
zamudo?

1567. OBLJUBA
V cirkuško areno je stopil čeden moški s kro-
kodilom na vrvici in gumijastim kladivom v 
roki. Priklonil se je in pričel izvajati točko. 
Krokodila je udaril s kladivom po glavi. Ta 
je odprl žrelo, artist je vanj vtaknil glavo, 
nato pa ga je spet s kladivom udaril po glavi, 
da je žrelo zaprl. Na tak način mu je v gobec 
vtikal še roko, nogo in nazadnje še penis. Ko 
se je točka končala, se je priklonil in vprašal:
▶	 Ali se javi kdo iz občinstva, da ponovi-

mo točko?
Oglasila se je blondinka v prvi vrsti:
▶	 Jaz bi šla, če mi obljubite, da me ne 

boste tako tolkli s kladivom po glavi.

1568. ZADNJICA
Simpatična filmska igralka je prišla v 
ugledno zavarovalnico z namenom, da bi 
zavarovala svojo lepo zadnjico, ki so jo vsi 
odčudovali. Druge dele svojega telesa je 
imela že zavarovane. Zavarovalniški za-
stopnik ji je bil pripravljen pomagati, toda 
nastala je težava, kako v zavarovalni polici 
imenovati zadnjico filmske igralke, saj si 
ugledna zavarovalniška hiša tega izraza ni 
upala uporabiti. Končno so našli rešitev. V 
zavarovalno polico so zapisali:
▶	 Zavarovanje se nanaša na celotno telo 

gospodične, razen njene glave, rok, 
vratu, prsi, hrbta, nog in trebuha.
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1942. PRIHODNOST
Srečata se dve svinji in prva vpraša drugo:
▶	 Kaj boš, ko boš velika?
▶	 Pršut, kaj boš pa ti?
▶	 Krvavica!

1943. RADOVEDNOST
Kamelji mladič vpraša očeta:
▶	 Očka, zakaj imamo dve grbi na hrbtu?
▶	 Zato, da imamo lahko zalogo hrane in 

vode, ko gremo po puščavi.
▶	 Očka, zakaj pa imamo tako velike 

trepalnice?
▶	 Zato, da nam peska ne nosi v oči, ko 

gremo po puščavi.
▶	 Očka, zakaj pa imamo kopita na no-

gah?
▶	 Zato, da se ne ugreznemo v pesek, ko 

gremo po puščavi.
▶	 Kaj pa potem delamo v živalskem 

vrtu?

1944. GASILEC
Možakar sedi v lokalu in kar naenkrat 
mimo lokala pridrvijo gasilski avtomobili 
s prižganimi sirenami. Možakar takoj pok-
liče natakarja in zahteva račun. Natakar 
ga vpraša:
▶	 Vi ste torej gasilec?
▶	 Ne, gasilec je mož od moje ljubice.

1945. KOLO
Rdeča kapica se vozi s kolesom po gozdu in 
se zaleti v drevo. Kolo se je razpolovilo. Ker 
bi se rada vrnila domov, se odpravi iskat 
pomoč; in sicer nekoga, ki bi ji kolo zavaril. 
Sreča volka in ta ji je pripravljen pomagati. 
Medtem, ko volk vari kolo, se Rdeča kapica 
sprehaja okoli njegove hiše in ko pride nazaj 
vpraša volka:
▶	 Volk, zakaj imaš tako velika ušesa?
Volk odgovori:
▶	 Da bolje slišim, tukaj v gozdu.

Rdeča kapica spet vpraša:
▶	 Aha. Volk, zakaj pa imaš tako velika 

usta?
Volk odgovori:
▶	 Jah, da več pojem.
Rdeča kapica se ne da:
▶	 A tako? OK. Samo zakaj pa imaš tako 

velike rdeče oči?
Volk že malo jezno:
▶	 A veš kaj? Poskusi ti variti brez očal, 

pa boš videla zakaj.

1946. VINO
Natakar je gostu predlagal vino, ki pa je ime-
lo okus po vodi. Gost ga degustira, nato pa 
ponovno zaprosi za vinsko karto. Natakar 
začudeno vpraša:
▶	 Je morda s tem vinom kaj narobe?
▶	 Ne, ne, samo iščem podatke, kje izvira.

1947. IZBIRA
Gost vpraša v gostilni:
▶	 Kaj imate za malico?
▶	 Polento!
▶	 Ali nimate nobene izbire?
▶	 Dve možnosti imate. Ali jo naročite, 

ali pa ne.

1948. IME
Katero je najpogostejše uporabljeno ime za 
slovenske ceste in ulice?
▶	 Obvoz.

1949. HRANA
Mlad zaljubljen par v restavraciji. Mladenič 
reče svoji ljubici:
▶	 Tako si sladka, da bi te kar pojedel.
Ona mu odvrne:
▶	 Tudi ti si tako sladek, da bi te kar po-

jedla.
Natakar ju nekaj časa posluša nato pa doda:
▶	 Ali bosta povrhu še kaj spila?

1950. GOZDAR
Mladenič na zavodu za zaposlovanje 
povpraša po gozdarskem delu. Svetovalka 
ga vpraša:
▶	 In kje ste do sedaj podirali drevesa?
▶	 Nazadnje v Sahari.
▶	 Kako v Sahari? Saj tam ni dreves.
▶	 Ni jih več, zato sem pa ostal brez dela.

1951. HITRO
Možakar pride v gostilno:
▶	 Natakar, ali imate kaj za hitro poteši-

tev lakote, ker se mi mudi na vlak?
▶	 Ja, izvolite tale sendvič, ki mora tudi 

hitro v promet.

1952. VIAGRA
Kaj je mučenje živali?
▶	 Če daš kači viagro.

1953. SLONI V FIČU
Kako spraviš enega slona v fiča?
▶	 Težko.
Kako spraviš dva slona v fiča?
▶	 Še težje.
Kako spraviš tri slone v fiča?
▶	 Lahko, ker imaš s prvima dvema izku-

šnje.
Kako spraviš štiri slone v fiča?
▶	 Dva spredaj in dva zadaj.
Kateri bo vozil?
▶	 Tisti, ki ima vozniško dovoljenje.

1954. TRAVA
Dve kravi se pogovarjata in prva reče:
▶	 Ti, a je danes dobra trava?
▶	 Kar v redu je.
▶	 Ne, a je res dobra?
▶	 Ja, res je dobra.
▶	 OK stara, potem mi pa daj en dim.

1955. VIAGRA
Medved je bil zelo lačen, zato je pojedel celo 
skodelico viager. Odpravil se je na sprehod 
in ker je viagra naredila svoje je nabrisal vse 
živo, kar mu je prišlo nasproti. Na koncu, 
ko je podrl še lisico, ležita na hrbtu in se 
pogovarjata. Lisica reče:
▶	 Saj si zelo dober, pa tudi zelo velikega 

imaš, ampak preveč imaš kosmatega.
Medved začudeno pogleda v svoje mednožje 
in reče:
▶	 U madonca, zajca sem pozabil dol snet.

1956. NAROČILO
V gostilno je vstopil skelet in naročil:
▶	 Pivo in krpo za brisanje, prosim!

1957. MATEMATIKA
Kaj dobiš iz kvadratnega korena devetih 
Dolenjcev?
▶	 Tri prometne nesreče.

1958. JUHA
Gost se jezi na natakarja:
▶	 Natakar, jaz sem naročil močno spo-

mladansko juho, vi pa ste mi prinesli 
vodeno kurjo juho.

Natakar začudeno:
▶	 Kaj pa ti okraski v obliki rožic na robu 

vašega krožnika?

1959. ŽABA
Kaj je rumeno in skače po močvirju?
▶	 Poštna žaba.

1960. ZLATA RIBICA
Bill Gates lovi ribe in ujame zlato ribico. 
Užitna ni, pa jo hoče vreči nazaj v vodo. 
Zlata ribica se oglasi:
▶	 Hej kaj pa tri želje?
Bill Gates zamrmra:
▶	 No u redu. Povej kaj hočeš?
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2303. LESTEV
Dva policaja sta merila lestev. Eden jo drži, 
drugi pa zleze nanjo in meri. Mimoidoči ju 
opomni:
▶	 Sta pa res butasta. Lestev položita na 

tla in jo izmerita, koliko je dolga.
Policaj , ki je bil na lestvi se zadere:
▶	 Butec neumni! Saj naju ne zanima ko-

liko je dolga, ampak koliko je visoka.

2304. ŽOGA
Mujo pride k Janezu na obisk in skupaj se 
odpravita na nogometno tekmo. Usedeta se 
na svoja sedeža in tekma se začne. 
Napovedovalec začne napovedovati:
▶	 Žoga je na polovici igrišča, žoga je pri 

igralcu številka enajst, žoga je pred 
golom, žoga je …

Mujo nekaj časa z zanimanjem posluša 
napovedovalca, potem pa se obrne k Janezu 
in reče:
▶	 Dobar je ovaj Žoga, stalno je negdje 

blizu lopte.

2305. MOČNEJŠI
Možakar atletske postave pride v gostilno 
in se zadere:
▶	 Kdo je močnejši od mene?
Nekaj časa je vse tiho, potem pa vstane neki 
možakar, ki je bil kot tridelna omara in reče:
▶	 Jaz ... 
Možakar ga pogleda in spet vpraša:
▶	 No, in kdo je močnejši od naju?

2306. ŠTETJE
Dva policaja sta bila na stranišču in sicer 
je bil eden pri umivalnikih, drugi pa pri 
pisoarjih. Pa prvi sliši drugega, ki je pri 
pisoarjih štel:
▶	 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Začudeno ga pogleda in vpraša:
▶	 Ja kaj si pa ti štel?

▶	 Na 1 dam hlače dol, na 2 dam hla-
če dol, na 3 dam kožico dol, na 4 se 
poščijem, na 5 dam kožico gor, na 6 se 
oblečem.

To pove prijatelju in si začne umivati roke. 
Prijatelj gre do pisoarja in od tam se zasliši:
▶	 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 ... 

2307. APARAT
Kateri aparat je najbolj neumen na svetu?
▶	 Semafor! Če se pokvari, ga lahko za-

menja policist.

2308. KOLO
Dva policista sta se v prostem času srečala v 
mestnem parku in eden je imel lepo žensko 
kolo. Prvi mu reče:
▶	 Oh, kako lepo kolo imaš. Koliko pa si 

plačal za njega?
▶	 Nič! Veš, včeraj zvečer sem patruljiral 

po mestnem parku, ko se je na tem 
kolesu mimo mene pripeljala neka 
lepotica. Zaustavila se je ob meni, 
prislonila kolo ob drevo in se popol-
noma slekla. Potem pa je rekla, da ob 
nje lahko dobim vse, kar si želim in jaz 
sem izbral kolo.

▶	 Dobro si izbral! Njena obleka ti tako 
ali tako ne bi bila prav!

2309. OBLIKOVANJE
V parku otrok oblikuje pasji drekec. Mimo 
pride policist in ga vpraša:
▶	 Kaj pa delaš?
▶	 Našega župnika oblikujem.
▶	 Zakaj pa ne oblikuješ policista?
▶	 Saj bi ga, pa imam premalo dreka.

2310. OBRAZCI
Ženska vstopi v šerifovo pisarno na divjem 
zahodu in reče, da bi rada živela v tem kraju 
za vedno. Šerifa prosi, če ji lahko pomaga 
izpolniti zahtevane obrazce. Šerif ji z vese-
ljem pomaga. Ko so obrazci izpolnjeni, jih 

položi pred žensko in reče, naj jih pregleda 
in podpiše, če je vse v redu. Ženska jih pre-
bere in reče šerifu:
▶	 Vse to ste lepo napisali, le ena napaka je.
▶	 Kakšna napaka?
▶	 Jaz nisem vdova, tale gospod zraven 

mene je moj mož.
Šerif izvleče pištolo in reče:
▶	 Oh oprostite, to bomo takoj popravili.

2311. PENDREK
Policist gre na stranišče in ko se vrne, ga 
majhen deček vpraša:
▶	 Gospod, zakaj pa imate mokre hlače?
Policist se pogleda in zakolne:
▶	 Porka madona, spet sem se za pendrek 

držal.

2312. PIJANEC
Družba odhaja iz gostilne. Zunaj neki pija-
nec hodi od avta do avta in otipava strehe. 
Nekdo iz družbe ga vpraša:
▶	 Gospod, kaj pa vi delate?
▶	 Svoj avto iščem, hik.
▶	 Ampak, zakaj pa otipavate strehe avto-

mobilov? Saj jih imajo vsi avtomobili.
▶	 Že, že, hik, ampak moj avto ima 

modro luč na strehi.

2313. KAPA
Avto je povozil žensko tako hudo, da ji je 
sleklo vso obleko, ker jo je vlekel nekaj deset 
metrov za seboj. Ženska na kraju nesreče 
umre. Začnejo se zbirati ljudje in gledajo 
golo truplo na tleh. Mimo pride tudi policist, 
ki je slučajno bil na obhodu in ko vidi na tleh 
popolnoma golo žensko telo, prime svojo 
kapo in jo položi na žensko mednožje, da 
bi vsaj to bilo pokrito, ker ljudje tako buljijo 
vanjo in da otroci ne bi gledali preveč. Eden 
od otrok, ki je to videl, odhiti domov in pove 
očetu, kaj je danes videl. Rekel mu je:
▶	 Veš oče, danes je pa eden tako policist 

v pičko materino poslal, da samo še 
kapa ven gleda!

2314. PINGVIN
Policist najde pingvina. Po nasvet stopi k 
načelniku in ta mu svetuje naj ga odpelje v 
živalski vrt. Ko se načelnik po napornem 
dnevu vrača domov, vidi policista in pingvi-
na pri sladoledarju in začudeno vpraša:
▶	 Kaj ga nisi odpeljal v živalski vrt?
Policist odgovori:
▶	 Seveda sem ga, pa tudi v kino sva šla 

in zdaj sva stopila še na sladoled, veš 
najraje ima limoninega…

2315. JEZIKI
Začetek turistične sezone. Kolona tujcev se 
vozi skozi Ljubljano na morje. Na križišču 
stojita dva policaja. Pred njima ustavi črn 
Mercedes, spusti se šipa in voznik vpraša:
▶	 Sprechen Sie Deutsch?
▶	 Nein!
▶	 Do you spek English?
▶	 No!
▶	 Parla Italiano?
▶	 No!
▶	 Español?
▶	 No!
Šipa se zapre in avtomobil se odpelje. Čez 
nekaj časa pravi prvi policaj drugemu:
▶	 A ne misliš, da bi se bilo dobro naučiti 

kakšen tuj jezik?
Drugi policist ga pogleda in odgovori:
▶	 Le kaj ti bo tuj jezik? Si videl frajerja v 

Mercedesu? Štiri jezike govori, pa mu 
čisto nič ne pomaga.

2316. PRAVOČASNO
Dva policista se peljeta po cesti, vendar 
zaradi prevelike hitrosti, na ovinku izgubita 
kontrolo nad vozilom in zletita v jarek. Vsa 
pretresena zlezeta iz avtomobila in prvi 
policist reče:
▶	 Čuj, kdo pravi, da nismo nikoli pravo-

časno na kraju nesreče?
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2742. TITO
Kakšna je razlika med mladino in črvi?
▶	 Mladina je vedno vpila »Mi smo 

Titovi«, črvi pa »Tito je naš!«

2743. RES OBSTAJA
Dva Jetija se srečata v Himalaji in eden reče:
▶	 Veš, včeraj sem srečal Humarja iz 

Slovenije!
Drugi Jeti začudeno vpraša:
▶	 Kaj? Ali on res obstaja?

2744. FIGOV LIST
Na domačo zabavo, je bil med ostalimi gosti, 
povabljen tudi župnik. Sredi zabave je odšel 
v stranišče in ko se je vrnil, se mu je vsa 
zbrana druščina glasno smejala. Nerodno 
mu je bilo, ni pa vedel, zakaj se mu vsi sme-
jejo, zato je kmalu zapustil zabavo. Naslednji 
dan je srečal enega od udeležencev zabave 
in ga vprašal:
▶	 Zakaj ste se mi pa včeraj vsi tako sme-

jali?
Ta mu odvrne:
▶	 Ali si na stranišču videl sliko golega 

dekleta?
▶	 Sem!
▶	 In si na njenem mednožju videl figov 

list?
▶	 Sem!
▶	 No vidiš. Ko nekdo dvigne figov list, 

zazvoni zvonec v dnevni sobi gostitelja.

2745. NASVET
Mastni madeži, na oblačilu, bodo kot novi, 
če jih boste redno mazali z maslom.

2746. VABE
Ledeno mrzla zima. Osamljen ribič na obali 
lovi ribe. Mimoidoči mu reče:
▶	 Vi imate pa močno oteklo lice. Ali vas 

boli zob?

Ribič odgovori:
▶	 Ne, samo črve grejem.

2747. SLUŠNI APARAT
Zdravnik vpraša starejšo žensko:
▶	 No babica, ali ste zadovoljni s slušnim 

aparatom, ki sem vam ga predpisal?
Babica odgovori:
▶	 Odličen je! Odkar ga imam, sem že 

trikrat spremenila oporoko.

2748. REVŠČINA
V švicarsko banko je vstopil možakar in po-
vedal bančnemu uslužbencu, da želi odpreti 
račun in položiti denar. Bančnik ga vpraša:
▶	 Koliko pa boste položili na račun?
Možakar se skloni k uslužbencu in mu 
zašepeta:
▶	 Tri milijone evrov.
Uslužbenec pa mu reče:
▶	 Saj lahko govorite glasneje. Pri nas v 

Švici, revščina ni nobena sramota.

2749. ZAKAJ
Zakaj ima večina moških velik trebuh od 
pitja piva?
▶	 Da imajo orodje, ki ga ne uporabljajo, 

pod streho.

2750. SREČA
Prijatelja se pogovarjata in eden reče:
▶	 Slišal sem, da grdi moški, ponavadi 

dobijo lepo žensko.
▶	 Potem imaš pa ti srečo.
▶	 Zakaj pa srečo?
▶	 Ker boš dobil lepo žensko.

2751. WC PAPIR
Koliko moških je potrebno, da v stranišču 
zamenjajo rolo WC papirja?
▶	 Ta podatek ni znan. Do sedaj se to še 

ni zgodilo.

2752. NJEGOV SIN
Soseda se pogovarjata in prvi vpraša:
▶	 Kje pa je tvoj sin, ker ga že nekaj časa 

nisem videl?
▶	 Na fakulteti.
▶	 A res? Kaj pa študira?
▶	 Nič! Streho prekriva.

2753. BREZ BESED
Prijatelj vpraša prijatelja:
▶	 Sem slišal, da sta se z ženo razšla. Ali 

je to res?
▶	 Res je. Nehal sem piti in kaditi, potem 

pa sva se razšla.
▶	 Pa vendar ne zaradi tega, ker si nehal 

piti in kaditi?
▶	 Ja, ravno zaradi pijače in cigaret. 

Dokler sem pil in kadil, mi je stalno 
pridigala, kako to škoduje zdravju, 
kako pijača negativno vpliva na najin 
odnos, kako s cigaretnim dimom 
uničujem svoja pljuča in onesnažujem 
zrak drugim. No, ko pa sem prenehal 
piti in kaditi, se kar naenkrat nisva 
imela več kaj pogovarjati.

2754. ZAMENJAVA
Klošarja se pogovarjata in prvi vpraša:
▶	 A si bil ti slučajno včeraj ob desetih 

pred občino?
▶	 Ne!
▶	 Oh, oprosti, potem je bila pa kanta za 

smeti.

2755. BREZ MOŽNOSTI
Hčerka sprašuje mamo:
▶	 Mami, ali bom dobila takega moža kot 

je očka, če se bom poročila?
▶	 Ja, Maja.
▶	 In če se ne poročim, bom taka kot teta, 

ki je stara devica?
▶	 Ja, Maja.
Maja žalostno ugotovi:
▶	 Torej ženske nimamo nobenih mož-

nosti v življenju? 

2756. SREČNEŽ
Prijatelj reče prijatelju:
▶	 Ali vidiš tisto lepotičko tamle?
▶	 Kaj je z njo?
▶	 Včeraj je tolkla po mojih vratih!
▶	 Srečnež! Pa si jo spustil noter?
▶	 Ne noter! Ven je nisem hotel spustiti, 

ven.

2757. VLAK
Mujo pride na vlak in vpraša:
▶	 Je to prvi razred?
Potniki odgovorijo:
▶	 Da!
Mujo pa reče:
▶	 Dober dan, jaz sem vaš novi učitelj!

2758. PSIHO TELEFON
▶	 Če ste živčni, pritiskajte 111111.
▶	 Če ste nesamostojni, pritiskajte 2 za 

nekoga drugega.
▶	 Če ste razdvojena osebnost, pritiskajte 

3, 4 in 5.
▶	 Če ste satanist, pritiskajte 666.
▶	 Če ste preveč ravnodušni, se zarežite v 

slušalko.
▶	 Če po telefonu radi izsiljujete ljudi, 

prosimo, ostanite na zvezi, da izsledi-
mo vaš klic.

▶	 Če ste shizofrenik, pet minut pazljivo 
poslušajte in tih glasek vam bo pove-
dal, kateri gumb pritisnite.

▶	 Če ste depresivni, je vseeno, katero 
tipko pritisnete, saj vam tako ali tako 
ne bo nihče odgovoril.

▶	 Če imate občasne halucinacije, vas 
prosimo, da ste nadvse previdni, kajti 
stvar, ki jo držite v roki in tiščite k 
ušesu, je živa in vas bo ugriznila v uho.

▶	 Če imate paranojo pred telefoni in 
javnostjo, dvignite slušalko in bodite 
tiho.
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3180. RESNA SITUACIJA
Mali Janezek se ni hotel učiti matematike, 
zato sta videla starša edino rešitev v tem, da 
sta ga vpisala na zasebno (versko) šolo. Že 
takoj prvi dan so se pokazali učinki. Takoj, 
ko je prišel domov, je Janezek tekel v svojo 
sobo in se na veliko začudenje obeh staršev 
začel učiti in pisati domačo nalogo. To nav-
dušenje ni prenehalo do konca šolskega leta. 
Ko je prinesel domov spričevalo in v njem 
petico iz matematike, pa ga je oče le vprašal:
▶ Kaj te je tako spodbudilo, da si se celo 

leto tako pridno učil?
▶ Takoj, ko sem prišel v učilnico, sem na 

steni opazil nekoga, ki so ga pribili na 
plus in sem vedel, da ti ljudje mislijo 
resno.

3181. POMOTA
Janezek ima težave s seštevanjem. Učitelj mu 
skuša pomagati, zato ga vpraša: 
▶ Če sežeš v levi žep in najdeš tam sto-

taka, nato pa najdeš še v desnem žepu 
stotaka, kaj imaš?

Janezek odgovori:
▶ Hlače nekoga drugega. 

3182. ZJUTRAJ
Mama budi svojega sina:
▶ Vstani, v šolo moraš. 
▶ Ne grem, nihče me ne mara. 
▶ Vstani, moraš iti v šolo. 
▶ Ne, ne grem. Učenci me ne marajo in 

tudi učitelji me ne marajo. Kar doma 
bom ostal.

▶ Moraš v šolo, saj si vendar ravnatelj.

3183. TELEVIZIJA
Mož in žena gledata boks na televiziji. On 
razočaran zavzdihne in reče:
▶ Brez zveze. Vsega je konec v treh mi-

nutah.
Žena mu odgovori:
▶ Zdaj vsaj veš, kako se jaz počutim.

3184. SEKS
Dva upokojenca se pogovarjata in prvi reče:
▶ Zame ni boljše stvari na svetu, kot je 

seks.
Drugi mu odgovori:
▶ Jaz imam pa raje silvestrovanje.
▶ Kako, zakaj silvestrovanje?
▶ Ker je bolj pogosto.

3185. TELEFON
Starka prvič v življenju vidi telefon. Poštna 
uslužbenka jo poduči:
▶ Z eno roko dvignete slušalko, z drugo 

roko pa zavrtite telefonsko številko.
Ženička začudeno vpraša:
▶ Ja, kako naj pa potem govorim?

3186. DRSALKE
Gorenjec vpraša mladeniča:
▶ Ste vi tisti mladenič, ki je rešil mojo 

hčerko izpod ledene skorje, ko je drsa-
la na zamrznjenem jezeru?

▶ Ja, jaz sem tisti.
▶ In kje so njene drsalke?

3187. ODPOVEDOVANJE
Direktor nekega podjetja se sprehaja po mes-
tu, ko ga nagovori klošar. Prosi ga za nekaj 
drobiža. Direktor ima poseben dan, zares 
izvleče iz žepa denarnico in vpraša klošarja:
▶ A boš denar porabil za viski?
Klošar reče:
▶ Ne! Piti sem nehal že pred nekaj leti.
Direktor vpraša:
▶ A ga boš porabil za hazardiranje?
▶ Za hazardiranje? Tega nisem počel že 

celo večnost.
Direktor vpraša:
▶ A ga boš porabil mogoče za igranje 

golfa?
▶ Ne! Ne spomnim se, kdaj sem nazad-

nje igral golf.

▶ Potem ti pa ne dam denarja. Namesto 
tega, te vabim k sebi domov, na večer-
jo, ki jo bo skuhala moja žena.

Brezdomec je šokiran:
▶ A ne bo vaša žena besna? Sklepam, 

da ne spuščam najprijetnejših vonjav 
okoli sebe in da sem precej grozen na 
pogled.

Direktor ga že vleče za seboj in reče:
▶ Ne skrbi! Rad bi ji pokazal, kakšen je 

videti človek, ki se je odpovedal pijači, 
hazardiranju in igranju golfa.

3188. PREGLED
Avstralski radio je razpisal nagrado za 
najbolj duhovito resnično zgodbo, ki se 
je ženski pripetila pri ginekološkem pre-
gledu. To je zgodba, ki jo je poslala neka 
ženska in je dobila prvo nagrado. V zgodbi 
je pisalo:
▶ Naročena sem bila za letni preventivni 

pregled. Ta dan so me že zelo zgodaj 
klicali iz zdravstvenega doma, da 
lahko, zaradi odpovedi, pridem že na 
pregled ob 9.30 uri. Ker je bila ura že 
8.45 in sem družino ravnokar spravila 
v službo in v šolo, se mi je zelo mudilo, 
saj pot do zdravstvenega doma traja 
malo več kot pol ure. Kot večina žensk, 
posvetim veliko pozornosti higieni pod 
pasom, vendar mi tokrat ni uspelo in 
sem enostavno pograbila brisačo, ki 
je bila ob umivalniku in se spodaj na 
hitro obrisala z njo, se oblekla in odšla. 
Čakala sem samo nekaj minut, ko me 
je zdravnik že poklical v ordinacijo. 
Kot mnogo žensk, sem že poznala 
rutino, slekla sem se, splezala na stol, 
se zastrmela v strop in si zamišljala, da 
sem daleč stran. Zdravnik je vstopil in 
malo sem bila začudena, ko mi je rekel: 
»Oho, danes ste se pa potrudili!« Nič 
mu nisem odgovorila in po končanem 
pregledu sem odšla domov. Ko je prišla 
moja šestletna hčerka domov, se je 
odšla igrat v kopalnico. Čez nekaj časa 

me pride vprašat iz kopalnice, kje je 
njena brisača. Rekla sem ji, da je med 
umazanim perilom in da naj si vzame 
drugo. Ona pa mi odvrne: »Ne mami, 
potrebujem prav tisto brisačo, ki je bila 
na umivalniku. A njej so bile vse moje 
bleščice za lase!«

3189. PODRTA
Zakaj stoji blondinka sredi ceste?
▶ Čaka, da jo kdo podre.

3190. MOLK
Sodnik za prekrške obravnava kršitelja za-
radi jezikanja policistu. Reče mu:
▶ Za ta prekršek boste plačali 500 evrov 

kazni. Ali imate kaj za pripomniti?
Kršitelj odgovori:
▶ Imam in to veliko, ampak pri takih 

cenah bom raje molčal.

3191. KOVČEK
Janez na cesti sreča prijatelja, ki za seboj 
vleče težek kovček, sam pa ima povito glavo. 
Pristopi do njega in ga vpraša:
▶ Kaj pa se ti je zgodilo?
▶ Ne bi govoril. Včeraj ponoči sem prišel 

domov nadelan, pa meje žena priča-
kala in na meni zlomila metlo, me 
poškodovala po uhljih in mi zlomila 
levo ličnico in nos. Skratka zdelala me 
je do konca.

Janez ga sočutno pogleda in reče:
▶ Uf, če bi se to meni zgodilo, bi jo razre-

zal na drobne koščke.
▶ Ja, kaj pa misliš, da imam jaz v kovč-

ku?

3192. GOVORNIK
Kako pravimo človeku, ki govori še takrat, 
ko nihče več ne posluša?
▶ Učitelj!
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3322. PREDNIKI
Kdo so predniki sesalcev?
▶ Metle!

3323. ZAKAJ
Zakaj so debeli moški bolj priljudni, potr-
pežljivi in bolj prijazni?
▶ Zato ker so prepočasni za bežati.

3324. ZASILNI PRISTANEK
Letalo opravi zasilni pristanek na nek nena-
seljen otok. Preživeli so se na otoku naselili. 
To so bili:
▶ 2 moška in 1 ženska ITALIJANSKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska FRANCOSKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska NEMŠKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska GRŠKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska ANGLEŠKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska BOLGARSKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska AMERIŠKE 

narodnostii.
▶ 2 moška in 1 ženska JAPONSKE 

narodnostii.
▶ 2 moška in 1 ženska AVSTRALSKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska 

NOVOZELANDSKE narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska IRSKE 

narodnosti.
▶ 2 moška in 1 ženska SLOVENSKE 

narodnosti.
Po enem mesecu preživetem na otoku, se je 
zgodilo naslednje:
▶ Eden od dveh Italijanov je ubil dru-

gega, da ima lahko edini dostop do 
italijanske ženske.

▶ Dva Francoza živita mirno s 
Francozinjo in ogromno seksajo.

▶ Nemca sta sprogramirala čas, ki ga 
ima vsak na razpolago za seks z nem-
ško žensko.

▶ Grka spita skupaj, medtem ko Grkinja 
kuha in čisti zanju.

▶ Angleža še vedno čakata, da jima kdo 
predstavi Angležinjo.

▶ Bolgara sta si dobro ogledala čezmerni 
ocean, zatem sta pogledala bolgarsko 
žensko ... in sta začela plavati.

▶ Američana realno razmišljata o sa-
momoru, ker sta prisiljena poslušati 
ameriško žensko, ki neprestano raz-
laga kako je »njeno telo njena lastnina 
in opravlja z njo kakor želi sama«, ki 
govori o pravem razlogu feminizma, 
kako ona lahko počne vse kar počnejo 
oni, o potrebi po zadovoljstvu in pra-
vični razdelitvi hišnih opravil, kako je 
njen zadnji tip podpiral njeno mišle-
nje, da je delal z njo dosti bolje kot to 
počneta ona dva in kako se njen odnos 
z mamo izboljšuje zadnje čase.

▶ Japonca sta poslala faks v Tokio in 
čakata na navodila.

▶ Avstralca se še vedno mlatita za 
avstralsko žensko, ki medtem kaže 
interes do drugih moških na otoku 
in zatrjuje, da so avstralci nič več kot 
krvoločne zveri.

▶ Eden od Novozelandcev seksa z no-
vozelandsko žensko, medtem ko si je 
drugi vzel Bolgarko, ker se mu zdi lepa 
kot ena ovca.

▶ Irca sta razdelila otok na sever in jug 
in sta zgradila napravo za destilira-
nje alkohola. Ne ve se, če so, ali bodo 
seksali, ker so stalno v nekakšnem 
eteričnem stanju zaradi kokosovega 
viskija. Sta pa vsekakor zadovoljna, ker 
niti Angleži niso še nič opravili.

▶ Slovenci so že napisali ločena mnenja 
k opisu nastalega stanja, sedaj iščejo 
še nekoga, da jim to stanje tudi opiše; 
edini pogoj, ki ga postavijo je, da bo v 
opisu zapisano, da so svobodni.

3325. ZAKAJ JE PIVO BOLJŠE 
OD ŽENSKE?

1.  Pivo ne nasprotuje, če hočeš uživati v 
njem vsak dan v mesecu.

2. Pivski madeži se hitro odstranijo.
3.  Piva ti ni treba peljati na večerjo in 

pijačo.
4.  Pivo te vedno potrpežljivo čaka v avtu, 

ko se potepaš naokoli.
5.  Ko piva zmanjka, te minejo vse skrbi.
6.  Pivo nikoli ne zamuja.
7.  Pivo ne znori, če si poiščeš drugo pivo.
8. Če nam trda prede, lahko skriješ pivo 

kamorkoli.
9.  Etiketo s piva lahko odstraniš brez 

problema.
10. Ko odhajaš v bar, si siguren, da boš 

tam našel vsaj eno pivo.
11. Pivo nikoli nima glavobola.
12. Po tem, ko spiješ pivo, lahko dobiš 

vrnjeno kavcijo za steklenico.
13. Pivo se ne zjoče, če prideš domov z 

drugim pivom.
14. Če v pivu uživaš na pravi način, boš 

imel vedno bistro glavo.
15. Pivo vedno lahko leži.
16. Čez noč lahko pospraviš več vrčkov 

piva pa se vseeno počutiš dobro.
17. Pivo se ne pritožuje, če ga deliš s 

prijatelji.
18. Vedno si lahko prepričan, da si prvi, ki 

odpiraš steklenico piva.
19. Pivo je vedno vlažno.
20. Pivo nikoli ne vztraja na enakosti.
21. Pivo si lahko vsakdo privošči.
22. Pivo te ne prepričuje, da ga takoj 

načneš.
23. Hladno pivo je dobro pivo.
24. Piva ni treba prati, da ima drugačen 

okus.
25. Ko zamenjaš pivo, ti ni treba plačati 

alimentacije.

26. Lepota piva ni samo površinska.
27. Kakovost piva se lahko prepozna po 

etiketi.
28. Pivo ne govori neumnosti, ko ga 

uživaš.
29. Intelektualne vrednote piva so 

nepomembne.
30. Od piva še nihče ni dobil aidsa.
31. Pivu je povsem vseeno, katero glasbo 

poslušaš, dokler ga piješ.
32. Če pivo pustiš nedokončano, te ne bo 

nič bolelo.
33. Vsako pivo je lahko in poceni.
34. Pivo nima niti rojstnega dne niti 

dneva piva.
35. Tudi v najslabšem lokalu lahko dobiš 

dobro pivo.
36. Ko pustiš pivo, si lahko prepričan, da 

te ne bo opravljalo pri drugih.
37. Pivo nima tašče.
38. Če imaš tremo, ti s pivom z veseljem 

postreže natakar.
39. Vsako pivo pade na isti zamah roke.
40. Pivu je popolnoma vseeno, kdaj ga boš 

popil.
41. Vsako pivo ima ozko grlo.
42. Pivo je vedno dobro razpoloženo in v 

dobri kondiciji.
43. Zaradi pitja piva mlajšega od 14. let se 

ne gre v zapor.
44. Pivo lahko porabiš takoj, ko ga 

naredijo.
45. Če si na ulici grob s svojim pivom, te 

ne bo nihče premlatil.
46. Ko se pivo peni, to ni zaradi besa.
47. Pivo ni ljubosumno na drugo pivo.
48. Po spitju piva lahko steklenico zavržeš 

brez posledic.
49. V avto lahko stlačiš cel zaboj piva.
50. Konec koncev so pa vsi od vratu 

navzgor prazni ... 
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3326. PREVARALA GA JE
Prijatelj potarna drugemu prijatelju:
▶ Žena me je prevarala z mojim najbolj-

šim prijateljem.
Ta ga vpraša:
▶ In kaj si naredil?
▶ Vrnil sem ji z isto mero, sedaj me pa 

boli ritka.

3327. V VLAKU
V vlaku nasproti sedita bodybuilder in dro-
ban mladenič, ki bere neko revijo. Zelo je 
vroče in šibki fant vstane, da bi odprl okno, 
a tega ne zmore. Bodybuilder ga odpre z eno 
roko in potem pokaže na fantovo glavo in 
na svoje mišice. Reče mu:
▶ V glavi imate, tukaj pa ne.
Čez nekaj časa šibki fant stopi k zasilni 
zavori in se dela, da bi rad potegnil. Spet 
priskoči bodybuilder in jo zlahka potegne. 
Pride sprevodnik in bodybuilder mora pla-
čati kazen. Zdaj mu šibki fantvrne. Pokaže 
na mišice in mu reče:
▶ Tam imate.
Nato pokaže še na njegovo glavo in reče:
▶ Tukaj pa ne.

3328. KAMEN
Fant reče dekletu:
▶ Če se zaročiš z menoj mi bo padel 

kamen od srca.
Dekle ga vpraša:
▶ Koliko karatni?

3329. MOŠKI — ŽENSKA
▶ Pameten moški + pametna ženska = 

romanca.
▶ Pameten moški + neumna ženska = 

afera.
▶ Neumen moški + neumna ženska = 

nosečnost.
▶ Neumen moški + pametna ženska = 

nakupovanje.

3330. ŠEFOVA PRAVILA
1. Šef ima prav.
2. Šef ima vedno prav.
3. V slučaju, da ima podrejeni prav (kar 

nikoli ni mogoče) si oglej prvi dve 
zapovedi.

4. Šef na delovnem mestu ne spi, on 
počiva.

5. Šef ne žre, ampak se hrani!
6. Šef ne pije, on degustira!
7. Šef ne zamuja, on je službeno zadržan!
8. Šef ne zapušča delovnega mesta, on je 

potreben drugje!
9. Delavcu ni potrebno misliti, kajti 

namesto njega misli šef.
10. V slučaju, da ima delavec kakšno idejo 

velja deveta zapoved.
11. Če slučajno delavec misli, mora misliti 

kot šef!
12. Za vse skupne uspehe je vedno 

zaslužen ŠEF!

3331. BRITVICA
Janez telefonira zdravniku:
▶ Moj mlajši brat je požrl britvico.
▶ In kaj ste naredili?
▶ Zaenkrat se brijem z električnim briv-

nikom.

3332. IGRANJE
Zakaj violinist, ki ima v hrbtu zaboden nož, 
ne more igrati violine?
▶	 Ker se ne more nasloniti.

3333. KOLIKOR ZNAŠ, TOLIKO …
Kdor zna naredi SAM!
Kdor ne zna, TA UČI KAKO JE TREBA 
STVAR NAREDITI!!
Kdor ne zna ne prvega ne drugega, PA UČI 
KAKO JE TREBA  UČITI!!!
KDOR PA SI NE ZNA IZMISLITI VICA, 
GA LAHKO PREBERE VTEJ KNJI.


