
Aan de vleugels van een kraanvogel draaien en wachten tot er warm water uitkomt 
Aan een homo vragen of hij het kontje van het brood wil 
Aan een schaap dat aan de bar zitvragen of hij lam is 
Bij een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje 
Dat rookworst zonder R ook worst is 
De cursus lassen voor beginners die is afgelast 
De Metro in de spits lezen en de Spits in de metro 
De resolutie van een Irakees beeldscherm veranderen 
De zoekfunctie niet kunnen vinden 
Een alcoholist die iets op zijn lever heeft 
Een anorexia-patiënt met mee-eters 
Een Arabische liga in je broodtrommel is nooit grappig 
Een asielzoeker met pukkels die clearasiel komt vragen 
Een avondje -doorzakken- op een kapotte barkruk 
Een bamihap uit de Chinese Muur proberen te halen 
Een bijgelovige imker 
Een blaasorkest bij de alcoholcontrole 
Een blauwtje lopen omdat je nog te groen bent. 
Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken 
Een Bob zonder vrienden 
Een brandbrief met een watermerk 
Een brildrager -met een glaasje teveel op- 
Een Chinese invalide in een lolstoel 
Een glazenwasser die ladderzat is 
Een glazenwasser die niet met Windows wil werken 
Een gospelkoor dat voor het zingen de kerk uitgaat 
Een groep voetbalsupporters in een trein "rijtuig" noemen 
Een jager die -aangeschoten- is 
Een junkie een naaldboom geven voor kerst 
Een kapitein die -onder water- is 
Een kapperszaak die permanent gesloten is 
Een kou oplopen omdat je te lang bleef zitten. 
Een leeuw die -lam- is 
Een olieboer die -in de olie- is 
Een padvinder die met een kikker thuiskomt 
Een Palestijn die een landrover bestelt 
Een prostituee in natura betalen 
Een restaurant voor het gerecht slepen 
Een roodhuid die -blauw- is 
Een schilder die overal lak aan heeft 
Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen 
Een schizofreen vragen wie hij wel denkt dat "ie" is 
Een schoorsteenveger die -kachel- is 
Een slager een bureau geven met een rol lade 
Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt"Ik heb je gemist vandaag schat" 
Een spin die wordt afgewezen als webdesigner 
Een stuk dat in je kraag zit 
Een textielbaron die zijn eigen kinderen van kant maakt  
Een tolk die zijn vak niet verstaat 
Een verdachte die niet zit maar terecht staat 
Een vlag bij Sixflags weghalen 
Een vrijgezel een single voor zijn verjaardag geven 
Even iets kortsluiten met een elektricien 
Gehecht zijn aan je litteken 
Honing met een bij-smaak 
Hutu's die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies op zitten 
Iemand die depressief is een happymeal aanbieden  
IJsverkoper tegen zijn advokaat tijdens de rechtzitting: "Eis met slagroom!". 
In een antiekwinkel vragen of ze nog iets nieuws hebben 
In een slaapzaal de lakens uitdelen 



In Oss vragen waar die tovenaar woont 
Inwoners van Litouwen "Lee Towers" noemen 
Je schoonmoeder een trouw-ma noemen 
Je ziek lachen om een cliniclown 
Kuip-stoeltjes in de Arenazijn niet grappig 
Op de bus staan te wachten en er dan vanaf vallen 
Pinokkio in de houtgreep nemen 
Stiekem 's middags ontbijtkoek eten 
Stofzuigen omdat je het niet binnen mag krijgen. 
Tegen een lilliputter zeggen: "Ik hou je op de hoogte," 
Voor een dichte deur staan van de open dag van een gesloten inrichting 
Voor een dubbeltje geboren worden terwijl we al lang met euro’s betalen 


