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Éjszaka a férj felkelti a feleségét:
- Ébredj, egy férfi járkál a lakásunkban!
Az asszony felsóhajt:
- Na végre!
Egyik várakozó férfi megszólítja a másikat a
vasútállomáson:
- A feleségét várja?
- Nem várom. Jön!
Egy fiatal házaspár gyereket vár. Csak még nevet nem
találtak neki.
Megszólal a férj: Nevezzük úgy, mint a nagyapámat.
- Még mit nem?... Milyen név az, hogy TATA????
Ede megkérdezi Zsuzsikát:
- Én vagyok az első férfi, aki nálad alszik?
- Ha csak aludni akarsz, akkor igen...
Béla megkérdezi a barátját:
- Komám, miért hagytad abba az ivást?
- Mert ivás után a feleségemet mindig duplán láttam. Pedig
egy is sok belőle...
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József Attila: Kertész leszek
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik májusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton,
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik májusban
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet,
egészséget, hogy családjuk körében
tudják eltölteni!
a Baráti Kör vezetősége

május

Név:

MÁJUSI PROGRAMOKRÓL
Kedves Nyugdíjas társaim!
Annak következtében, hogy Kínában kialakult egy új vírus, és
a modern közlekedési lehetőségekkel élő emberek széthordták azt a
világban, Magyarországon karantént vezettek be. Ennek nem csak
az a következménye, hogy nem találkozhatunk kedd délelőttönként,
hanem az is, hogy minden májusi programunkat le kellett fújnunk.
Némelyiket talán később, esetleg a következő évek valamelyikében
ismét felvehetjük a programjaink közé.

KARANTÉNHUMOR
 Tegnap voltam gyógyszertárban, meg a boltban. Mindenhol
kesztyűs kézzel bántak velem
 Házi tanulás: Azt kérdezi a gyerek: Anya kaphatok meleg–
szendvicset? Válasz a konyhából: Óra közben nem zabálunk.
 A kijárási korlátozás bevezetésével legalább a szingli férfiak is
megtudják, hogy mit élnek át minden nap a nős férfiak.
 Kezdek bekattanni: kijövök a zuhany alól és kezet mosok.
 Soha nem hittem volna, hogy a kezeim több alkoholt fognak
fogyasztani, mint a szám!

Hogy mégse maradjatok olvasni való nélkül, gyűjtöttem
nektek elmélkedtető és mosolyogtató kijelentéseket, történeteket.
Fogadjátok megértéssel és szeretettel!

BÖLCSELKEDÉSEK
 Bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
 Egy politikust megtámadnak a rablók.
- Ide a pénzedet!
- Hát ezt hogy meritek, én politikus vagyok!
- Akkor ide a pénzünket!!!

 Mi a különbség egy politikus és egy munkanélküli között? - A
munkanélküli már legalább egyszer dolgozott.
 Gyerekszáj: Az anyukám engem nagyon szeret. Ezt abból
látom, hogy az apukámat már négyszer kicserélte, engem
egyszer sem.
 Aki egész életében mások után megy, az nem lát mást, csak
seggeket.
 A politika olyan, mint az ablakpucolás: A mocsok mindig a
másik oldalon van. (Hofi)

 Azt mondják, hogy lefekvés előtt 1 deci pálinka megvéd a
fertőzéstől. Tegnap este hatszor feküdtem le.
 Kaptam egy színházjegyet. Úgy döntöttem, hogy szükségem
van egy kis kikapcsolódásra, ezért ma este felmegyek és
megnézem a Padlást.
 Nem csak a gyógyszerek, de az emberek is okoznak
mellékhatást: Van, aki szívdobogást, van, aki fejfájást és van,
aki hányingert.
 Egy riporter megkérdezi János bácsit.
- Nem fél a koronavírus-járványtól?
- Nem, van pálinkám.
- A pálinka véd a fertőzéstől?
- Hát azt nem tudom, de a félelem ellen használ.
 Két régóta fiatal hölgy beszélget:
- Régen, amikor orvosnál voltam, mindig le kellett vetkőznöm.
Ma már csak a nyelvemet kell kinyújtani...
- Látod, mennyit fejlődött az orvostudomány azóta ...
 Jaj, doktor úr! Én érzem, hogy mennyire árt, de nem tudok
leszokni a dohányzásról.
- Rágógumival próbálkozott már?
- Igen, de nagyon büdösen ég.

