GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
elmúlt három év során. Leleplezõdése egy infravörös
kamerának köszönhetõ.
Az eredetileg Dustynak nevezett macskát ma már a
világ Kleptomacskaként ismeri. Már számos videón
látható, amint a szájában a legkülönbözõbb tárgyakat
hurcol a szivacstól a mûanyag dinoszauruszfigurán át
egészen a melltartóig. Dusty gyengéjét már jól ismerik
Záróvizsgán tették föl ezt a kérdést kémia sza- a szomszédok, akik már nem panaszkodnak, mert tudkon Maynooth egyetemen (Kildare grófság, Iror- ják, hogy "hol keressék a holmijaikat".
szág).
Az egyik diák válasza olyan mélyenszántó volt,
BORSOS LEÁRAZÁS
hogy a professzor közzétette az interneten kollégái
Egy Los Angeles-i lakos a szezonvégi kiárusításszámára, de mi is szórakozhatunk rajta.
kor borsbombával hatástalanította vevõtársait egy naExtra kérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a gyáruházban, hogy azok ne tudják elkapkodni elõle a
hõt), vagy endotherm-e (fölveszi a hõt)?
leértékelt árut. Erõszakos bevásárlási lázának mintegy
A legtöbben a Boyle-törvényt vették alapul, azaz 20 ember esett áldozatul, közöttük gyermekek is.
hogy a gáz táguláskor lehûl,
nyomás alatt viszont növekszik.
UTOLSÓ ÍTÉLET
Az egyik diák azonban a köAz utolsó ítéletet a közeljövõvetkezõ gondolatmenetet írta le:
re jósoló fundamentalista kereszElõször is meg kell állapítatények iránti együttérzésbõl ameni, hogy a pokol tömege váltorikai üzletemberek egy csoportja
zik-e az idõ folyamán. Ehhez a
új szolgáltatást ajánl a földi sirapokolba vándorló, valamint a
lomvölgytõl búcsúzóknak, akik
poklot elhagyó lelkek számáaggódnak háziállataik megítéltenak ismerete kell.
tésük utáni sorsáért. Bizonyos
Úgy vélem, bizonyosra veheösszeg fejében a Eternal Earthtõ, hogy aki a pokolba kerül,
Bound Pets nevû vállalatnak imonnan már soha ki nem jut
már 259 ügyfele van, akik állaAhhoz, hogy megállapítsuk,
tonként 155 dollárt fizettek azért,
hányan jutnak a pokolba, ahhoz
hogy a túlvilágra való távozásuk
a különbözõ vallásokat kell alaután háziállataikat jó kezekben
pul venni. A legtöbb mai vallás
tudhassák.
szerint mindenki a pokolba jut,
aki nem az adott vallás követõje. Minthogy több ilyen
EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG
vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki a
Egy 12 éves brit fiú szoknyában ment iskolába
pokolra jut.
egyik reggel, tiltakozásul azért, mert az iskolai egyenA világ népességének növekedése arra enged kö- ruhához tilos a rövidnadrág viselete még meleg idõben
vetkeztetni, hogy a pokolra jutók száma exponenciáli- is. "Nyáron a lányok hordhatnak szoknyát, de a fiúk
san növekszik.tiell wachsen wird.
nem viselhetnek rövidnadrágot. Úgy gondoljuk, hogy
Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. ez hátrányosan különbözteti meg a fiúkat" - jelentette
A Boyle-törvény értelmében a pokol térfogata a pokol- ki Christ Whitehead iskolájának 1300 tanulója elõtt.
ra jutó lelkek számával arányosan kell növekedjen,
hogy a hõmérséklet és a nyomás állandó maradjon. EkPÉNZÜGYI GONDOK
kor két lehetõség van:
Egy, az indiai Amritszár és a brit Birmingham kö1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iram- zött közlekedõ repülõjárat utasainak össze kellett dobban érkeznek a lelkek, akkor a hõmérséklet és a nyo- niuk 20 ezer fontot, hogy ki tudja cserélni a személymás addig emelkedik, míg a pokol szét nem robban. zet a motor egyik karburátorát. A mintegy 180 utas hat
2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen órát töltött a bécsi reptér kifutópályáján, ahol az osztütemben a lelkek érkeznek, akkor a hõmérséklet és a rák Comtel Air a járatot mûködtette. Az utasokat azzal
nyomás csökken, míg a pokol be nem fagy..
fenyegették, hogy leszállítják õket a géprõl, ha nem fiMelyik a helyes megoldás?
zetik ki a kérdéses összeget.
Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint 'hamarabb befagy a pokol, mintsem
VÁNDORMEDVE
hogy lefeküdjek veled', valamint azt a tényt, hogy tegOrosz határõrök feltartóztattak egy ukrán állampolnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második eshetõség gárt áprilisban, aki egy medvével a hátsó ülésen akarta
jöhet számításba. Ennélfogva meggyõzõdésem, hogy a elhagyni az országot. A délkeleti Belgorodnál lévõ átpokol endotherm és ráadásul már be is fagyott.
kelõhelynél egy takaró alatt találták meg a felnõtt nõsKövetkezik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor tény medvét. Az ukrán férfi azzal védekezett, hogy cirtöbb lelket nem fogadhat be, hiszen nincs már tüze.
kuszi mutatványosként már évek óta együtt dolgozik
Ebbõl az is következik, hogy már csak a mennyek- az állattal, és családtagként kezeli õt, így mindenhová
be juthatunk, ami egyrészt Isten létezését bizonyítja, magával viszi.
másrészt arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap
este Sandra annyiszor 'Istenem!'
NYÁRI HÓ
Csak ez a diák kapott kitûnõt..
Egy Palermóban dolgozó szicíliai alkalmazott fizetést kapott hólapátolás címén márciustól augusztusig,
amikor különösen nagy melegek sújtották az olasz szigetet. Salvatore Di Grazia, a palermói polgári védelem
alkalmazottja áprilisban 17 órányi túlórát számolt fel
hólapátolásra, amikor a napi minimum hõmérséklet
meghaladta a 10 Celsius-fokot, májusban 50 órát "lapátolt", júniusban 38-at, júliusban 44-et és 200-at augusztusban, amikor a hõmérséklet minden nap meghaladta a 30 fokot árnyékban. A nagyjából 350 "hóeltakarító" túlórából végül 45-öt ki is fizettek neki.

Miért fagyott be
a pokol?

Valószínûtlen
baki:
más beszédét
olvasta fel a
külügyminiszter

A 2011-es évet számos meghökkentõ esemény
tarkította, ezek legjobbjaiból készített összeállítást
az AFP francia hírügynökség.
S. M. Krisna indiai külügyminiszter tévedésbõl
portugál kollégájának beszédét olvasta fel egy februári
ENSZ-tanácskozáson New Yorkban.
A 78 éves diplomáciai vezetõ mintegy három percen át adta elõ a rossz szöveget, mielõtt munkatársai
észrevették a bakit.
KLEPTOMÁNIÁS MACSKA
Egy kaliforniai macska immár hatszáz tárgyat tulajdonított el saját gazdáitól, illetve a szomszédoktól az

Forrás: MTI

Észnél van!?
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- Meg akarja nézni? Ott van a hulla hátul a csomagtartóban.
A rendõr a nõvel hátramegy a csomagtartóhoz, közben erõsítést hív. 5 percen belül meg is érkezik egy
nyomozó, elõveszi a fegyverét, és rákiált a nõre:
- Asszonyom, azonnal álljon a kocsi mellé, és tegye
fel a kezét!
- Valami baj van, biztos úr? - kérdi tõle a nõ.
- Azt mondja a kollégám, hogy maga lopta a kocsit
és megölte tulajdonost. Igaz ez?
- Micsoda? Megöltem valakit?
- Nyissa fel a csomagtartót!
- Rendben, tessék! - Azzal az asszony felnyitja a tetõt, és látják, hogy a csomagtér üres.
- Ez a maga autója, hölgyem? - kérdezi a fegyveres.
- Igen, itt vannak a papírjaim, nézze! - veszi elõ az
iratokat a nõ.
A közlekedési rendõrnek tátva marad a szája.
- A kollégám azt mondta, hogy nincs jogosítványa
sem. - mondja a nyomozó.
- Dehogy nincs! Látja, kérem, az is itt van!
- Nem értem, hölgyem! Most már teljesen össze vagyok zavarodva. Nekem azt jelentették, hogy magának
nincs jogosítványa, lopta a kocsit és megölt egy embert.
Mire a nõ azt feleli:
- Nahát, még a végén azt is rám fogják, hogy gyorsan hajtottam!

SHALOM
A bevándorlók tájékoztatása végett közöljük, hogy
a magyar határon látható SHALOM felirat nem üdvözlés.
Eredetileg HEGYESHALOM volt, csak kiégtek a
körték...

A magyar nyelv
szépségei
- Tiszta víz a ruhám, és ez a te lelkeden szárad!
- Mostanában a szép dús haj olyan ritka...
- Az üzleti találkozómat egy evõeszközboltnál beszéltem meg. Kések.
- A hóhért grimaszversenyre küldték. Eszméletlen
fejeket tud vágni!
- Honnan jött ez, hogy mindent becsmérel? - Ócsáról.
- Impotens vagy? - Eddig ezt senki sem állította!
- Hogyan lehet egyszerûen repülõt hajtogatni? - Repülõ, repülõ, repülõ...
- Kannibál harcosok kínálják egymást: "Kérsz egy
katonát?"
- Egy tudóscsoport lázasan kutatja a malária ellenszerét.
- Szondi vásárláskor egy százdukátos arany-tallérral fizetett, mire az eladó megkérdezte tõle: "Jó uram,
apród nincs?"
- Tegnap a fõzõversenyen a szûzérmémet fitymálták.

A leghosszabb
magyar mondat,
ami visszafelé olvasva is ugyanaz
"Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja, jaj Baranyában a vadon élö Kis Pálnét nem keresik.“

Egy idõsebb nõt megállít a rendõr az országúton.
- Valami gond van, biztos úr? - kérdezi a nõ.
- Attól tartok, hölgyem, meg kell hogy büntessem
gyorshajtásért. Kérem az iratait!
- Sajnos nincs jogosítványom.
- Hogy-hogy nincs?
- 4 éve bevonták ittas vezetésért.
- Valóban? Akkor kérem a kocsi papírjait!
- Azok sincsenek nálam.
Kedves Mikulás!
- Miért?
Ez évben is szeretnék kérni tõled kövér pénztárcát
- Mert loptam a kocsit.
és vékony testet.
- Micsoda? Lopta?
De kérlek, most már ne keverd össze õket!!
- Igen. Leütöttem a tulajt, meghalt.
- Mit beszél? Megõrült?

Írtam a
Mikulásnak...

