Viccek
1. -Mi az: pici, piros, és nem látszik?
-Paradicsom a ház mögött.
2. -Mi az: nagy, zöld, négy lába van és, hogy ha rád esik,
meghalsz?
- Billiárd asztal.

18. -Megy két paradicsom az úton.
Az egyiket elüti egy autó. Megszólal a másik:
-Gyere lecsó, menjünk tovább!

19. -Mi a különbség a matematikus és a Tchibo között?
-A Tchibo halmozza az élvezeteket, a matematikus élvezi
3. -Mi az: pici, sárga, kör alakú és két fekete pont van rajta? a halmazokat.
- C-vitamin napszemüveggel.
20. -Mi a különbség a harangvirág és a tátika között?
4. -Mi az abszolút lehetetlen?
-Az, hogy a tátika playback.
-Zámbó Jimmy koncert a BS-ben.
21. -Két bolha beszélget egy kutya hátán.
5. -Miért nem iszik a csiga pöttyös bögréből?
Megszólal az egyik:
-Mert a csíkos eltörött.
-Te! Elhiszed, hogy másik kutyán is van élet?
6. -Mi az: feldobod zöld, leesik semmi?
-Eresz alá szorult kovászos uborka.
7. -Miért megy a rendőr a sarokba, hogy ha fázik?
-Mert ott 90 fok van.

22. -Mi az: pici, sárga és kúszik?
-Kis kínai aknát keres.
-Mi az: pici, sárga és repül?
-Megtalálta.

8. -Megy a sündisznóbébi a sötétben.
Meglát messziről egy üvegházat és abban egy óriási
kaktuszt.
Elkiáltja magát: "Mama!"

23. -Mi az: nagy, zöld és mindennek nekimegy?
-Esmeralda.

9. -Mi az: nagy, piros, berreg és nem tudod lenyelni?
-Traktor.
10. -Két hernyó beszélget. Megszólal az egyik:
-Téged miért nem lehet a társasági életben látni?
Mire a másik:
-Ááá! Begubóztam.
11. -Min veszekednek a csigák?
-Hogy hol legyen a házibuli.
12. -Hogy lesz a csiga öngyilkos?
-Belenéz a konnektorba.
13. -Mi az: feldobod csavar, leesik traktor?
-Orosz csoda.
14. -Mivel játszik az indián gyerek a sínek között?
-Az életével.
15. -Hogy hívják az indián temetőt?
-Tolltartó.
16. -Mi lesz az állatkertből, ha átmegy rajta egy úthenger?
-Lutra album.
17. -Hogy hívják a benzinkutas indiánt?
-Töltőtoll.

24. -Miért nincs a méhecskének 43-as cipője?
-Mert letaposná a virágokat.
25. -Két rózsaszínű tehén nadrágot varr egy citromfán.
Egyszer csak elrepül mellettük egy rózsaszínű ló. Mi ebben
a különös?
-Az, hogy nem köszönt a ló.
26. -Két teve forró vizet fűrészel a sivatagban. Arra megy
egy infravörös lódobogás. Mi ebben a különös?
-Nem is arra lakik.
27. -Miért temetik az indiánt a hegyoldalba?
-Mert ott a temető.
28. -Miért lakik a rendőr szögletes szobában?
-Hogy ne tudják körbe fogni.
29. -Miért lakik a rendőr kör alakú szobában?
-Hogy ne tudják sarokba szorítani.
30. -Megy két kerék az úton. Megszólal az egyik:
-Vigyázz! Sündissssz...
Mire a másik:
-Kössssz...
31. -Méhecske rükvercben: müz-müz.
32. -Két óvodás gyerek beszélget. Megszólal az egyik:
- Bi-bí! Én ki tudom mondani, hogy kittita!
Mire a másik:
-Te! Az nem kittita, hanem matka!

