Blázen povídá bláznovi: „Letěl jsi někdy balonem?“
Na to ten druhý odpoví: „A jakým myslíš?
Fotbalovým, nebo basketbalovým?“
c
Blázen cosi dělá s provázkem a druhý se ho ptá:
„Co děláš?“
„Nemůžu najít konec.“
„Tak ten nenajdeš, já jsem ti ho ustřihl.“
c
Přijde blázen do obchodu a ptá se:
„Máte barevné televize?“
„Samozřejmě máme,“ odpovídá prodavač.
„Tak mi dejte jednu oranžovou.“
c
Potkají se dva blázni. První říká: „Ahoj, kam jdeš?“
Ten druhý odpoví: „Pro tebe.
„Tak jdi, já tady na tebe počkám.“
c
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Eva a Michal jsou v psychiatrické léčebně.
Jednou jdou kolem bazénu. Michal najednou skočí
do vody a už nevyplave.
Eva skočí do bazénu a vytáhne ho ven.
Když se o tomto hrdinském činu dozví ředitel ústavu,
nechá si Evu zavolat k sobě do kanceláře a povídá:
„Paní Evo, mám pro vás dobrou a špatnou zprávu.
Ta dobrá je, že vás propouštíme, jelikož jste schopná
zachránit lidský život. Ta špatná je, že se Michal,
kterého jste zachránila, oběsil v koupelně.“
„Ale on se neoběsil, já ho tam pověsila, aby uschnul.“
c
Povídají si dva blázni a jeden říká:
„Slyšel jsi o Atlantickém oceánu?“
Druhý nato: „Hmm, a co má být?“
První odpoví: „Tak já jsem ho přeplaval!“
Druhý povídá: „Aha… a slyšel jsi o Mrtvém moři?“
První kývne: „No.“
Druhý: „Tak já jsem ho zabil!“
c
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Dva blázni jdou po kolejích a řeknou si:
„Dojdeme až tam, jak jsou ty koleje úplně u sebe.“
Po chvíli cesty si řeknou: „Hej, nejsme tam už?“
A otočí se. „Jé hele, my jsme to už dávno přešli.“
c
Jsou dva blázni na pokoji a jeden říká druhému:
„Hele, když posvítím baterkou na strop, vylezeš tam.“
Druhý kroutí hlavou: „Na to ti tak skočím! Já na to
světlo vylezu, ty pak naschvál zhasneš a já spadnu.“
c
Během návštěvy v blázinci se ptá ministr ředitele,
podle kterých kritérií rozhodují o tom, zda tu
pacienta zavřou, nebo ne. Ředitel vysvětluje: „No, my
nejdříve napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi
lžíci, hrnek a kýbl, a poprosíme ho, aby vanu
vyprázdnil.“ Ministr povídá: „Aha, takže normální
člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“ Ředitel
zakroutí hlavou: „Kdepak, normální člověk vytáhne
špunt. Takže chcete pokoj v přízemí, nebo v patře?“
c
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Jdou dva blázni na procházku a najdou papír.
„Co s ním uděláme?“ ptá se jeden.
„Spálíme ho,“ řekne druhý a hodí ho do kopřiv.
c
Blázen povídá druhému: „Když uhodneš, kolik mám
housek, tak dostaneš všechny čtyři.“
c
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Doktor jde zkontrolovat blázny v blázinci. Jde
do prvního pokoje a tam se všichni blázni drží
na stropě. Řekne: „Listopad!“ Všichni blázni
spadnou na zem. Jde do druhého pokoje a tam je to
stejné. Jde do třetího a všichni blázni zase na stropě.
Jako obvykle řekne: „Listopad!“ Spadnou jen dva.
„Co se to děje?“ Jeden blázen odlepí hlavu ze stropu
a zvolá: „My jsme jehličnatý!“
c
Koupí si dva blázni rybu, a když přijedou domů,
jeden se ptá: „Hele, ale jak ji zabijem?“
„Prostě ji utopíme ve vaně!“
c
Dva blázni v koupelně:
„Proč se sprchuješ s deštníkem?“
„Abych se nemusel utírat.“
c
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Potkají se dva blázni a jeden povídá:
„My jsme dobrá čtyřka.“
Druhý na to: „Kdo?“
První: „No my tři.“
Druhý: „Kdo my tři?“
První: „No já s bráchou.“
Druhý: „Ty máš bráchu?“
První: „Ne, proč?“
c
Ředitel blázince říká bláznům: „Když budete celý
týden hodní, koupím vám bazén.“
Blázni jsou celý týden hodní a ředitel jim ho koupí.
Blázni si tedy bazén užívají a po týdnu má ředitel
další řeč: „Protože jste byli celý týden hodní, tak vám
do toho bazénu napustím vodu.“
c
Chlap jde kolem blázince a slyší někoho křičet: „13! 13!“
Ze zvědavosti nakoukne škvírou dovnitř, někdo ho
píchne do oka a ozve se: „14! 14!“
c
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Jdou dva blázni po ulici a jeden říká:
„Zebou mě ruce.“
Druhý na to: „Tak si je dej do kapsy.“
„Nemůžu, mně se tam nevejdou, mám v nich
rukavice!“
c
Sedí malomocný a koktavý v blázinci.
Malomocný si utrhne ucho a vyhodí ho oknem ven.
Utrhne si nos a taky ho vyhodí ven. Utrhne si prst
a mrštího ho z okna.
Koktavý se ho ptá: „Z-z-zdrháš, co?“
c
Domlouvají se dva blázni na útěku z blázince:
„Jestli je tam vysoká zeď, podlezeme jí,
jestli je nízká, přelezeme.“
Vtom přiběhne další pacient a udýchaně hlásí:
„Tak z toho útěku nic nebude, pánové,
žádná zeď tam totiž není.“
c
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