Ανέκδοτα

Σε αποθήκη του Λονδίνου:
ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΕΒΕΙΤΕ
ΕΠΑΝΩ.
Σε ένα δημόσιο πλυντήριο:
ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΡΟΥΧΑ
ΟΤΑΝ ΣΒΗΣΕΙ ΤΟ ΦΩΤΑΚΙ.
Σε κατάστημα μεταχειρισμένων:
ΑΝΤΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΛΠ. ΦΕΡΤΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ.
Σημείωμα σε κατάστημα υγιεινών τροφίμων.
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.
Πινακίδα σε πάρκο για σαφάρι:
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ, ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ.
Σε σεμινάριο:
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ
ΞΕΡΕΙ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΤΩΜΑ.
Επιγραφή σε χωράφι:
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΚΑΙ Ο ΤΑΥΡΟΣ.
Σε διαφωτιστικό φυλλάδιο έγραφε:
ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
Σε πόρτα καταστήματος επισκευών:
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. (ΚΤΥΠΗΣΤΕ
ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ
ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ένας ιδιοκτήτης τσίρκου μπήκε σε ένα
καφενείο και είδε κόσμο γύρω από ένα τραπέζι.
Πλησίασε και είδε μια μικρή παράσταση. Επάνω
στο τραπέζι ήταν μια αναποδογυρισμένη
κατσαρόλα και επάνω της χόρευε μια πάπια. Ο
άνθρωπός εντυπωσιάστηκε και θέλησε να
αγοράσει την πάπια αυτή για το τσίρκο. Ρώτησε
τον άνθρωπο, που έκανε την παράσταση, και μετά
από μερικά παζάρια συμφώνησαν να δώσει
5.000 ευρώ για την πάπια και την κατσαρόλα.

Μετά από τρεις μέρες ο ιδιοκτήτης τσίρκου
ξαναβρίσκει τον άλλο στο καφενείο έξαλλος και
του φωνάζει: «Η πάπια σου είναι άχρηστη! Την
έβαλα επάνω στην κατσαρόλα ενώπιον πολλών
και δεν χόρεψε καθόλου!»
«Αλήθεια;» είπε ο πωλητής της πάπιας.
«Θυμήθηκες να βάλεις αναμμένο κερί κάτω από
την κατσαρόλα;»
======================================

Ο προπονητής σε ένα νεαρό παίκτη του
μπάσκετ την ώρα του παιχνιδιού: «Γνωρίζεις το
θα πει συνεργασία; Γνωρίζεις ότι ο σκοπός μας
είναι να νικήσουμε όλοι μαζί ως ομάδα; Ξέρεις τι
θα πει ομάδα;
Ο μικρός έκανε νόημα καταφατικό. Το μάθημα
συνεχίστηκε: «Όταν γίνεται μια πάσα ή μας
βγάζουν έξω δεν βρίζουμε και δεν τα βάζουμε με
το διαιτητή. Το καταλαβαίνεις αυτό;» Πάλι ο
νεαρός ένευσε πως «ναι».
«Καλώς», είπε ο προπονητής. «Πήγαινε τώρα
εκεί πέρα και εξήγησέ τα στη μητέρα σου».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ο Κωστίκας κι ο Γιουρίκας συναντώνται στο
πνηγύρι του χωριού.
– Για πες μου, λέει ο Κωστίκας, τι φάρμακο
έδωσες στο μουλάρι σου όταν είχε κωλικούς;
– Πετρέλαιο, απάντησε ο Γιουρίκας.
Μετά από καιρό συναντήθηκαν πάλι.
Βρε Γιουρίκα, τι μου είπες ότι είχες δώσει στο
μουλάρι σου που ήταν άρρωστο;
– Δεν σου είπα, του έδωσα πετρέλαιο.
– Μα και εγώ έδωσα στο δικό μου πετρέλαιο και
ψόφησε.
– Περίεργο. Και το δικό μου ψόφησε τότε…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ένας Αμερικανός ταξιδεύει στην Ιρλανδία και
σταματάει σε ένα μαγαζί με αρχαία. Είναι τυχερός
γιατί βρίσκει την κάρα του Αγίου Πατρικίου και
την αγοράζει 150 δολ.. Στην τιμή περιλαμβάνεται
πιστοποιητικό γνησιότητας του κρανίου.
Μετά δέκα χρόνια ο ίδιος ξαναπήγε στην
Ιρλανδία και ξαναμπήκε στο ίδιο μαγαζί. για να
βρει τίποτε ευκαιρίες.
– Έχω κάτι εξαιρετικό για σας, είπε ο πωλητής.
Έχω το κρανίο του Αγίου Πατρικίου!
– Απατεώνα, πριν δέκα χρόνια μου το πούλησες
εμένα για γνήσιο! Μάλιστα αυτό εδώ είναι πολύ
μικρότερο.– Με αδικείτε, κύριε, ήταν η γρήγορη
απάντηση. Αυτό είναι το κρανίο του Αγίου, όταν
ήταν μικρός!

