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-16- 

Jak zmienić światopogląd blondynki? 

- Kupić jej jeszcze jedno piwo. 

-17- 

Mąż pyta żonę blondynkę: 

- Kochanie, dlaczego masz jedną skarpetkę zieloną a drugą 

niebieską? 

- Sama nie wiem. Ale najdziwniejsze jest to, że mam jeszcze 

jedną taką parę. 

-18- 

Blondynka nabrała ochoty na obejrzenie jakiegoś dobrego 

pornograficznego filmu. Poszła do wypożyczalni i wybrała 

tytuł, który podobał jej się najbardziej. Wraca do domu, 

włącza wideo, wygodnie rozsiada się na kanapie i nic. 

Zdenerwowana dzwoni do wypożyczalni. 

- Przed chwilą wzięłam od was kasetę i jest zepsuta! 

- Proszę mi opisać, co się dzieje? 

- Obraz cały czas śnieży i słychać tylko jakieś szumy. 



- Proszę podać tytuł filmu. 

- "Czyszczenie głowic". 

-19- 

Blondynka pyta się na ulicy: 

- Przepraszam, która jest godzina? 

- Za piętnaście siódma - odpowiada zagadnięty mężczyzna.     

Na to blondynka: 

- Ja się nie pytam, która będzie za piętnaście minut, tylko która 

jest teraz, baranie! 

-20- 

Wychodzi blondynka od lekarza i zastanawia się: 

- Wodnik, czy panna, wodnik, czy panna? 

Wraca do lekarza i pyta go: 

- Panie doktorze, to był wodnik, czy panna? 

- Rak, proszę pani, rak. 

-21- 

Gdzie byłeś - pyta blondynka wracającego do domu męża. 

- U kolegi. 

- Ty pedale! 



-22- 

Dlaczego blondynka przestała zbierać grzyby? 

- Bo jej się do klasera już nie mieściły. 

-23- 

Jadą dwie blondynki pociągiem. Jedna częstuje drugą 

bananem, zaczynają jeść i...w tym momencie pociąg wjeżdża 

do tunelu. 

Po kilku sekundach w ciemnościach rozlega się głos: 

- Próbowałaś już swojego banana? 

- Nie, jeszcze nie zdążyłam. 

- To nie próbuj. Ja od swojego oślepłam. 

-24- 

Co zrobić, aby cztery blondynki usiadły na jednym krześle? 

- Odwrócić krzesło do góry nogami. 

-25- 

Co ma wspólnego blondynka z przekładem literackim? 

- Tak, jak przekład - im piękniejsza, tym mniej wierna. 

 



 


