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Gombóc naplójából: 
Szerda
Ma itt volt két néni, megsimogattak, az egyik azt mondta, hogy dagadt vagyok. 
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Proktológus
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- Mi történt veled?
- Forogtam a síromban.

5. 



6  Raczkowski

Nálunk a legalacsonyabb a zsebpénzátlag az EU-ban.

7. 

1. Enni akarok, de nem fogok enni.
2. Aludni akarok, de nem fogok aludni. 
3. Sem feküdni, sem ülni nem akarok.
4. Bekakiltam. 
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1. - Ki szeretné megválaszolni a kérdést, hogy van-e szükség filozófiára?
- Én.
- Tessék!
2. Nem tudom.
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1. Ma ez a kenyér két zlotyba kerül.
2. Ha belépünk az euróövezetbe, egy euróba, tehát majdnem négy zlotyba fog kerülni.
3. Maga ezt viccesnek tartja?!!
4. Pék vagyok. 
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1. Az űrhajóm meghibásodása miatt arra kényszerültem, hogy rövid időre megálljak a Föld nevű 
bolygón. Egy ember nevű lénnyel találkoztam ott.
2. Egy nagyjából velünk megegyező magasságú, nem túl intelligens kétlábú. Nagyon szimpatikus, 
és jókedvű, szívesen csintalankodik, és játszik. Ideje nagy részét ezzel tölti.
3. Íme egy fénykép, amin egy ember mellett állok, egy általa megszelídített óriás társaságában.
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1 Helena, hogy érzed magad velem az ágyban?
- Csodásan.
2.-Anyuci, szépen rajzolok?
 -Csodásan.
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- Épp ellenkezőleg.
- Megnehezíti-e a marihuána fogyasztás a képregény készítést?  
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Önt azok közé a művészek közé sorolják, akiket nehéz kategorizálni…
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1. Petikém, mit szeretnél, kire szavazzak, ha a szülők szavazhatnának a gyerekeik nevében? 
2.Tessék? Kire?
3. És Hitleren kívül?
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Ezt meg ki rajzolta!?



17. 

1. Apa, hogyan vicceljük meg Anyát bolondok napján?
2. Április elseje tegnap volt, kisfiam.
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- Nagypapa, igaz, hogy segítettél a németeknek?
- Nem igaz…Azt mondták, csak zavarok.
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21.  

1. Petikém, idejönnél egy percre?
2. Jobb lenne, ha nem játszanál azzal a fiúval.
3. Miért, anya?
4. Mert a szülei a pokolban vannak.
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1. -Elnézést, maga is a rendelésre vár?
- Igen.
2. -Lehetnék én a következő?
- Csak nyugodtan.
3. Kérem a következőt!



23. 

- Elnézést, merre találom az étkezőkocsit?
- Egyenesen és jobbra.
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1.- Nézd ezt a fotót! Ilyen egy dohányos tüdeje.
- Oh! Rémes!
2. -És ilyen egy egészséges tüdő.
- Szintén rémes.
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- Talán maga Isten rajzolta ide magát?!
- Lehetséges.



27.  

2. -Mit csinálsz, kisfiú?
- Kutyakakit gyűjtök.
3. Ez nagyon szép tőled, de egyet itt hagytál.
4. Olyanom már van.
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1.-Hányszor késtél idén az iskolából? 
-10.
2. - Udvariasabban!
-Tíz.
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1. Hát így állunk! Pornót töltesz le?!
2. Csak gyerekpornót, apa.
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Szaniszló nagyvárosi kalandjai:  belgyógyászat, gégészet, ortopédia, szemészet
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Azt kívánom, hogy teljesüljenek legtitkosabb vágyaik.

32.  

- Azt mondták a híradóban, hogy egy férfi 20 zlotyért meggyilkolt egy másikat.
- Ez rettenetes.
- Nekem ez egy csomó lóvé.

(20 złoty = 1 600 forint)



33. 

- A legtöbb nő nem tud kiteljesedni a tipikusan férfi szerepekben. 
- A legtöbb férfi sem.
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- Kívánj valamit!
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1. -Tegnap láttam először felnőtt filmet…és teljesen kétségbeestem..
-Miért?
2. A felnőttek idióták.
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- Maga hova valósi?
- Kőbányai vagyok.
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- Állatorvosnál voltam. Tudod, mennyibe kerül egy macska elaltatása?
- Mondtam, hogy kössünk rá biztosítást.
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húsok, gyümölcsök, tejtermékek, mosogatógépek
ROMLANDÓ ÁRU
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- Közel 200 milliós tartozása van. Igaz, hogy egyszerű cipőpucolóként kezdte?



40 Raczkowski

Szaniszló nagyvárosi kalandjai
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- Ettél már?
- Soha.
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Szaniszló nagyvárosi kalandjai:
1. -Rrooaarr!
2. -Roooaaarr!
3. -Hová bújtál már megint, Roar?



43.  

1. Annyira szeretlek, Anya. Ha nagy leszek, feleségül veszlek. 
2. Kisfiam, én is nagyon szeretlek, de hiszen itt van nekem Apa.
3. Majd én feleségül veszem apát .



44.  

- Panaszkodnak, hogy nincsenek nők a bankjegyeken.
-Akkor bocsássunk ki szűzanyás 500 zlotyst.

45. 

- Mégis miben vagytok jobbak nálunk ti, férfiak?
- Például jártunk a Holdon.


