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Két barát beszélget. Az egyik irigykedve mondja:
– Olyan jó neked! Csakis olyan ajándékot kaptál, 

amit valójában szerettél volna. Hogy csinálod?
– Már advent első hetében elkezdek hangosan be-

szélni álmomban.

* * *

A kis Piroska nagyon boldog, hogy jön a karácsony. 
Mohóság csillog a szemében, amikor megkérdezi 
édesanyját:

– Ugye nagyon sok ajándékot fogok kapni?
Anyukája érzi, hogy figyelmezetnie kell:
– Kicsi lányom, a karácsonyi ajándékozásnak nem 

az a lényege, hogy minél több ajándékot kapjon az 
ember, hanem, hogy örömöt szerezzen azoknak, 
akiket szeret. Nem hallottál még arról, hogy sokkal 
jobb adni, mint kapni?

Piroska nem hagyja folytatni a feddést, belevág a 
szavába:

– Jó! Akkor adjál! Adjál! Adjál!!!

* * *

Óvodások beszélgetnek:
– Milyen karácsonyfátok van?
– Műanyag. 
– És járt nálatok a Mikulás? 
– Igen, de az se volt igazi.

* * *

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
– Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
– Parketta, kisfiam.

* * *

Karácsony este a kis Józsika elkezd sikoltozni:
– Segítség, anyu, ég a karácsonyfa!
Az anyukája lélekszakadva beszalad egy vödör 

vízzel, de megnyugodva látja, nincs semmi baj. Csak 
a színes fényfüzért kapcsolta be időközben Józsika.

– Jaj, kisfiam, hál Istennek nem ég a karácsonyfa, 
csak világít. De ne játssz tovább a kapcsolóval, mert 
tényleg baj lehet!

– Fél óra sem telik bele és Józsika újra kiabálni 
kezd:

– Anyu, anyu! Gyere gyorsan! Világít a függöny!

* * *

Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz 
az unokájának.

A lánya dühösen fordul a nagyihoz:
– Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már 

nem emlékszel, mennyire dühös voltál, amikor a 
vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk?

A nagyi elmosolyodik:
– Dehogynem, nagyon is…

* * *

A nagymama faggatja az unokáját. 
– Idén minek örülnél, mit adjak neked karácsony-

ra?
– Egy szép könyvet, nagyi.
– Ennél azért lehetnél egy kicsit konkrétabb – do-

hog a nagymama. Milyen könyvet?
– Konkrétan egy betétkönyvet.

* * *

Rebeka simogatja édesanyja gömbölyödő pocakját. 
Az anyuka megkérdezi:

– Kislányom, minek örülnél jobban, ha a Jézus-
ka kisfiú vagy kislány testvért hozna ajándékba? 
Mire Rebeka:

– Ha már választhatok, akkor mégis inkább azt 
a pöttyös labdát. Tudod, amit múltkor mutattam a 
kirakatban. 

* * *

A hetven éves férfi felhívja távol élő fiát.
– Fiam! Anyád és én úgy döntöttünk, hogy elvá-

lunk. Arra kérnélek, hogy hívd fel a nővéredet és kí-
méletesen közöld vele a hírt!

A fia telefonál a nővérének és közli vele a rossz 
hírt. A nővére azonnal intézkedni kezd.

– Gyorsan csomagolunk, hazautazunk és rendbe 
rakjuk a dolgokat. 

Később felhívja az apját is:
– Azonnal hazautazunk, addig ne csináljatok 

semmit!
– Rendben, fiam, akkor várunk – felel az apa, 

majd odafordul a feleségéhez:
– Nos, szívem, ne pityeregj már! Elintéztem. A 

gyerekek mégis nálunk töltik a karácsonyt. Csak azt 
tudnám, hogy jövőre mit fogunk kitalálni…

* * *

Sziporkák karácsonytájt


