Niels Duelund Christensen

1.
Sex er noget mærkeligt noget,. Nogle gange tager det to minutter,.andre gange går det vildt.
Stærkt.
2.
En blondine bliver standset på gaden...
- Mig? Jeg så ikke engang ulykken...!!

- Vil de være Jehovas vidne...?

3.
Red Barnet har lige haft ringet og spurgt om jeg vil have et negerbarn til jul? jeg synes det
er svært.......-Man plejer jo at få and!
4.
En muslimsk kvinde bankede på min dør i aftes. Jeg åbnede ikke men talte til hende gennem
brevsprækken. Så kan hun se hvordan det er..!
5.
Hans og Åge vædder om klitoris sidder for eller bag. Hans mener foran, og Åge mener bagi. De
ringer derfor til sex-linien for at få væddemålet afgjort. Åge bliver noget tavs, da han
erfarer, at han har tabt væddemålet. Hans udbryder: - "Det kan ikke betale sig, at blive sur,
fordi du har tabt." "Det er ikke fordi jeg har tabt" svarer Åge "men ville du ikke også blive
sur, hvis du fandt ud af, at du i 30 år har slikket på en hæmoride?"
6.
Manden kom krybende over i konens side af sengen. 'Skal vi lege Fakta? Det tager kun 5
min!'Fakta er lukket! Prøv Silvan, der er en afdeling for gør det selv.'.....
7.
Den skaldede mand kravler op mellem lårene på den blinde luder. Hun rækker ned, mærker hans
isse og siger: Den der kommer du lige lidt creme på... :-)
8.
Hver dag går en mandlig kollega hen til den kvindelige medarbejder.. tager en dyb indåndning,
og fortæller hende at hendes hår dufter herligt. Efter en uge har hun fået nok, og henvender
sig til chefen for at indgive en klage vedrørende sexchikane. Chefen spørger, hvad der er
chikanerende ved at fortælle en kvinde at hendes hår dufter godt? Hun svarer, "Det er ham
Peter.. dværgen!".
9.
Lille Ole havde fået et tog til jul. Fra køkkenet hørte mor:- Mænd med små pikke sidder
foran, dem med store sidder bagi.Pga Ole's grove sprog fik han ikke lov at lege med toget i 1
time. Timen gik og Ole måtte lege igen.- Mænd med små pikke foran og dem med store pikke bagi
og pga den sure fisse i køkkenet er toget 1 time forsinket!
10.
Lille viktor på 5 år kommer hjem fra sin børnehaven , og spørger sin mor. "Moar , hvad er det
nu det hedder, når 2 personer ligger ovenpå hinanden?" "øhh , det kan hedde at elske? ""det
kan også hedde at bolle? ""nej , det er det heller ikk""øhm , så kan det hedde at kneppe""nej
, jeg løber lige ind og spørger naboen.." Lidt efter , kommer han tilbage. "mooar , det
hedder en køjeseng , og sådan en ønsker jeg mig.
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