
Az emberi butaságot bizonyítandó, egyes árucik-
keken értékes vevőtájékoztatók néhány gyöngyszeme: 
 
A gyógyszeres dobozon: Mellékhatás: hirtelen halál. 
Altató tabletta dobozán: Álmosságot okozhat. (Még sze-
rencse...) Mellékhatás. Álmatlanság (Hiszen ez ellen vet-
tem be.) 
Sears hajszárítón: Alvás közben ne használja! (Pedig pont 
ilyenkor kéne, hogy jól nézzen ki a hajam!) 
Chips zacskón: Ön is nyerhet! Még vásárolnia sem kell! 
Részletek a zacskóban (Csak áruházi tolvajok részére) 
Mélyhűtött (mirelit) árun: Felhasználási javaslat: Kiolvasz-
tani. (Persze ez csak javaslat. Ehetjük jégbe fagyva is!) 
Tesco tiramisu dobozán (a doboz alján!): Ne fordítsa fel! 
(Szuper! Most már késő!) 
Pudingos dobozon: A termék melegítés után forró lesz! 
(Mint ahogy az éjszaka után nappal jön.) 
Vasaló dobozán: Ne vasalja a ruhát saját testén! (Pedig 
ezzel mennyi időt spórolhatnánk!) 
Karácsonyfa izzókon: Csak kültéri, illetve beltéri haszná-
latra! (Esetleg hol máshol használhatnánk még?) 
Japán konyhagépen: Az ember alapvetően nem tud repülni. 
Ezt a tényt a jelmez viselete sem befolyásolja! (No com-
ment...) 
Svéd láncfűrészen: Ne próbálja kézzel, vagy külső nemi 
szerveivel megállítani a fűrészt! (Úristen! Volt már példa 
erre....?) 
Javítóműhely bejáratánál: Mindent megjavítunk. Kérem 
kopogjon, mert a csengő nem működik. 

vidám oldal 

28 

A rendőr matematikát tanul, egy nap sugárzó arccal 
jön haza, és a feleségéhez fordul: 
- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy: 
5-7+2=0! 
- ?! 
- Elmondom még egyszer! 5-7+2=0! Hát nem csodálatos! 
- Nem értem - mondja az asszony -, de mondj egy konkrét 
példát. 
- Figyelj asszony! Megy egy busz a végállomás felé. 
5 utas utazik rajta. A végállomáson leszállnak 7-en. 
Hát persze hogy fel kell szállnia 2 embernek, hogy üres le-
gyen az a rohadt busz! 
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