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ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

Η ΞΑΝΘΙΑ
ΛΑΙΔΗ
ΓΚΟΝΤΑΪΒΑ

Ξέρετε ποιο είναι το χρόνιο πρόβλημα λόγου
της ξανθιάς;
—Δεν μπορεί να πεί "όχι".

ΚΕΝΑ ΑΕΡΟΣ
•

Τι λέει μια ξανθιά όταν της φυσάς το αυτί;
—Αχ! Καθάρισε το μυαλό μου.

Πώς λέγεται όταν μια ξανθιά φυσάει στο αυτί μιας
άλλης ξανθιάς;
— Μεταφορά πληροφοριών.

Πώς αλλάζεις γνώμη σε μια ξανθιά;
— Φυσάς στ' αυτί της.

Τι βλέπεις όταν κοιτάς τα μάτια μιας ξανθιάς;
—Το πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Τι κοινό έχουν ένα μπουκάλι μπίρας και μια ξανθιά;
— Είναι και τα δυο κενά απ' το λαιμό και πάνω.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Μετά από πολλές ώρες εξαιρετικά εντατικού, ακροβατικού και ενθουσιώδους σεξ με μια ξανθιά που 'χε
ψαρέψει ευκαιριακά, ο άντρας πηγαίνει στην κουζίνα για να αναπληρώσει δυνάμεις. Βάζει ένα ποτήρι
γάλα, και πριν το πιεί διαπιστώνει ότι το πέος του
έχει κοκκινήσει, έχει ανάψει και τον τσούζει. Το βουτάει, λοιπόν, για να φρεσκαριστεί στο παγωμένο
γάλα, όταν ξαφνικά μπαίνει η ξανθιά.
"Α! Ωστε έτσι γίνεται!" αναφωνεί. "Και πάντα
το 'χα απορία πώς ξαναγεμίζει!"

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πόσες ξανθιές χρειάζονται για να σχηματίσουν ένα
κύκλωμα;
—Δύο. Μία μέσα στη μπανιέρα και μία για να της
δώσει τον στεγνωτήρα των μαλλιών.

Τι είναι μαύρο και καμμένο και κρέμεται από το ταβάνι;
— Μια ξανθιά ηλεκτρολόγος.

Πόσες ξανθιές χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;
—Τι είναι λάμπα;
—Μία. Κρατάει τη λάμπα και ο κόσμος περιστρέφεται γύρω της.
—Δύο. Μία για να κρατάει μια Diet Pepsi και μία για
να φωνάζει "Μπαμπαααά!"

Μία εκ τριών ξανθιών τηλεφωνάει στο 100.
"Χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε τρεις ξανθιές για
ν' αλλάξουμε μια λάμπα!"
"Χμμμ!" λέει ο μπάτσος. "Βάλατε καινούριο λαμπτήρα;"
"Ναι!"
"Ρεύμα υπάρχει στο σπίτι;"
"Φυσικά!"
"Και ο διακόπτης είναι αναμμένος;"
"Ναι, ναι!"
"Και η λάμπα δεν ανάβει;"
"Οχι, δουλεύει μια χαρά!"
"Τότε, ποιό είναι το πρόβλημα;"
"Ζαλιστήκαμε στριφογυρίζοντας τη σκάλα γύρω
γύρω και πέσαμε και χτυπήσαμε!"

ΤΑ ΓΙΑΤΙ;
Γιατί ο Θεός δημιούργησε τις ξανθιές;
— Γιατί τα πρόβατα δεν μπορούν να φέρουν μπίρες
από το ψυγείο.

Γιατί οι ξανθιές πληγώνονται από τις λέξεις;
— Γιατί οι άνθρωποι τις χτυπούν με λεξικά.

Γιατί οι ξανθιές έχουν περίοδο;
— Γιατί τους αξίζει.

Γιατί οι ξανθιές μοιάζουν με τα κορνφλέικς;
— Γιατί είναι απλές κι εύκολες στη χρήση κι έχουν
καλή γεύση.

Γιατί οι ξανθιές το γλεντάνε;
— Γιατί δεν ξέρουν τίποτα καλύτερο να κάνουν.
— Γιατί είναι εύκολο να τις διασκεδάσεις.

Γιατί δεν υπάρχουν χαζές μελαχρινές;
— Γιατί τα βάφουν ξανθά.

Γιατί η ξανθιά σκαρφάλωσε στον γυάλινο τοίχο;
— Για να δεί τι ήταν α π ' την άλλη μεριά.

Γιατί τα ανέκδοτα για τις κουτές ξανθιές είναι τόσο
σύντομα;
— Για να τα θυμούνται οι μελαχρινές.

ΚΑΙ ΤΑ ΠΩΣ;
Πώς θα ονομάζατε την ανακάλυψη μιας έξυπνης
ξανθιάς;
— Ενδειξη πολύ άσχημου μεθυσιού.

Πώς μπορείς να κάνεις μια ξανθιά να γελάσει το πρωί
της Δευτέρας;
—Της λες ανέκδοτο την Παρασκευή το βράδυ.

Πώς σκοτώνει μια ξανθιά ενα ψάρι;
—Το πνίγει στη θάλασσα.

Πώς προσπάθησε να σκοτώσει το πουλί η ξανθιά;
—Το πεταξε από ενα γκρεμό.

Πως καταλαβαίνεις ότι μια ξανθιά φτάνει σε οργασμό;
—Της πέφτει η λίμα για τα νύχια.
—Λέει "ο επόμενος".
—Ο επόμενος στη σειρά σε χτυπάει στον ώμο.
—Τελειώνουν οι μπαταρίες.
— Και τι μας νοιάζει;

Πως μπορείς να πνίξεις μια ξανθιά;
— Βάζεις έναν καθρέφτη στον πυθμένα μιας πισίνας.
—Της αποκρύπτεις ότι πρέπει να καταπίνει.

Πως μπορείς να καταλάβεις ότι η ξανθιά είχε βγει
ραντεβού;
—Απ' το σημάδι που άφησε η αγκράφα της ζώνης
του στο μέτωπο της.

ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

To μάθατε για το ζευγάρι των ξανθών που βρέθηκαν παγωμένοι στο αμάξι τους σ' ένα ντράιβ-ιν κινηματογράφο;
- Είχαν πάει να δουν το "ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ".

Γιατί οι ξανθιές προτιμούν τα καμπριολέ;
— Γιατί έχουν περισσότερο χώρο για τα πόδια.

Πως ονομάζουμε μια κουτή ξανθιά πίσω από το τιμόνι;
—Αερόσακο.

Τι λέει μια ξανθιά όταν την ρωτάς αν είναι αναμμενο
το φλας του αυτοκινήτου;
— Είναι αναμμενο. Είναι σβηστό. Αναμμενο. Σβηστό.
Αναμμένο. Σβηστό. Αναμμένο. Σβηστό. Αναμμένο.
Σβηστό.

Τι κάνει ΒΡΟΥΟΥΜ, ΣΣΣΚΡΙΙΤΣ, ΒΡΟΥΟΥΜ, ΣΣΣΚΡΙΙΤΣ, ΒΡΟΥΟΥΜ, ΣΣΣΚΡΙΙΤΣ...;
—Μια ξανθιά οδηγός σε φανάρι που αναβοσβήνει
το κόκκινο.

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

Ενας τροχονόμος σταματάει μια ξανθιά που οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα της Πανεπιστημίου.
"Ξέρετε, πού πάτε;" της λέει αυστηρά.
"Οχι" λέει η ξανθιά, "Αλλά ό,τι και νά 'ναι, πρέπει νά 'ναι μεγάλο κακό, γιατί όλοι οι άλλοι φεύγουν
από κει."

Ενας τροχονόμος σταματάει μια ξανθιά στην εθνική
οδό.
"Δεσποινίς, μπορώ να δω την άδεια οδηγήσεως;"
"Αδεια οδηγήσεως;" λέει η ξανθιά. "Τί 'ναι αυτό;"
"Μια μικρή κάρτα με μια φωτογραφία πάνω!"
"Αχ, ναι! Εδώ την έχω!"
"Μπορώ να δω την ασφάλεια του αυτοκινήτου;"
"Τί'ναι αυτό;"
"Είναι ένα χαρτί που λέει ότι το αμάξι είναι ασφαλισμένο!"
"Αχ, ναι! Εδώ την έχω!"
Ο τροχονόμος κοιτάζει γύρω, βγάζει το πέος του
έξω από το παντελόνι, ενώ η ξανθιά φωνάζει:
"Αχ, όχι πάλι αλκοο-τεστ!"

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΡΑ

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ

Μια ξανθιά περπατούσε στο δρόμο, παρατηρώντας
ένα πουλί που πετούσε από πάνω της. Ξαφνικά το
πουλί αφήνει μια κουτσουλιά να πέσει ακριβώς πάνω
της. Κι η ξανθιά αναφώνησε: " Ευτυχώς που είχα το
στόμα μου ανοιχτό, αλλιώς θά με λέρωνε στο πρόσωπο μου."

Μια μελαχρινή και μια ξανθιά διασχίζουν ένα πάρκο.
Η μελαχρινή ξαφνικά λέει: "Αχ, κοίτα αυτό το πεθαμένο πουλάκι!" Η ξανθιά σταματάει, κοιτάζει ψηλά
και λέει: "Πού, πού;"

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ

Η ξανθιά πιτσιρίκα κατεβαίνει τις σκάλες κλαίγοντας.
Η ξανθιά μαμά της τη ρωτάει τι τρέχει κι η πιτσιρίκα
λέει ότι το αγόρι της την έδιωξε. Η μαμά της παίρνει
το πιο σοφό της ύφος κι αρχίζει να της λέει για τα
πουλάκια και τις μέλισσες, αλλά η πιτσιρίκα τη σταματάει και της λέει: "Οχι μαμά, δεν είναι αυτό, μπορώ να πηδιέμαι και να τον παίρνω απ' τους καλυτέρους, αλλά αυτός εκεί λέει ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω!"

Γιατί οι ξανθιές δεν μιλάνε όταν κάνουν έρωτα;
— Γιατί η μαμά τους τους είπε να μην μιλάνε σε ξένους.
— Γιατί η μαμά τους τους είπε να μην μιλάνε με το
στόμα γεμάτο.

Τι είπε η μαμά της ξανθιάς στην ξανθιά πριν βγει για
ραντεβού;
—Αν δεν έχεις πέσει στο κρεβάτι μέχρι τις 12, να
γυρίσεις σπίτι.

Το ξέρετε για την ξανθιά νιόπαντρη που πέρασε την
πρώτη νύχτα του γάμου της κοιτώντας έξω από το
παράθυρο, γιατί η μαμά της της είχε πει ότι αυτή
είναι η ωραιότερη νύχτα της ζωής της, και δεν ήθελε
να χάσει ούτε λεπτό;

"Μαμά, είσαι σίγουρη πως έτσι φτιάχνουν τις
πίτσες;" λέει το ξανθό κοριτσάκι στη μαμά της.
Κι η μαμά: "Σκάσε και βάλε το κεφάλι στο φούρνο!"

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ
ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Τι είπε η ξανθιά όταν έμαθε ότι είναι έγγυος;
— Είναι σίγουρα δικό μου;

Το μάθατε για την ξανθιά που δεν ήθελε να κάνει
τέταρτο παιδί γιατί κάπου άκουσε ότι ένα στα τέσσερα παιδιά που γεννιέται είναι κινεζάκι;
Το ξέρετε για την ξανθιά κλεπτομανή που έκλεψε
από το σουπερμάρκετ δωρεάν δείγμα κρέμας μαλλιών;

"Μα αυτό είναι πολύ μικρό μωράκι!" λέει η φίλη
της ξανθιάς.
Κι η ξανθιά μαμά: "Ξέρεις, είναι που έχουμε παντρευτεί εδώ και δυο βδομάδες μόνο!"

Τρεις έγγυες πηγαίνουν στον γυναικολόγο για προγεννητικά τσεκ-απ. Ο γιατρός ρωτάει την πρώτη:
"Σε ποια θεση εγινε η σύλληψη;"
"Εκείνος ήταν από πάνω!" απαντά η πρώτη.
"Τότε θ' αποκτήσεις αγόρι!" λέει ο γιατρός.
Η ίδια ερώτηση και για τη δεύτερη.
"Εγώ ήμουν από πάνω!" λέει εκείνη.
"Τότε θ' αποκτήσεις κορίτσι!" λέει ο γιατρός.
Τότε, η τρίτη γυναίκα, που ήταν ξανθιά, ξεσπά σε
κλάματα.
"Τι τρέχει;" λέει ο γιατρός. "Ποιο είναι το πρόβλημα;"
Κι η ξανθιά με αναφυλλητά:
"Εγώ, γιατρέ, θα κάνω κουταβάκια;"

Το ακούσατε για τον ξανθό σύζυγο που όταν η γυναίκα του έκανε δίδυμα ήθελε να μάθει το δεύτερο
ποιανού ήταν;

ΞΑΝΘΙΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

Πως μπορείς να ξεχωρίσεις ποια ξανθιά είναι η σερβιτόρα;
— Είναι αυτή με το ταμπόν πίσω από το αυτί, που
αναρωτιέται τι έκανε το μολύβι της.

Τι λέει ο ξανθός πελάτης στη σερβιτόρα που έχει
καρφιτσωμένο το όνομα της στο αριστερό της στήθος;
— "Ντόρα"... Τι χαριτωμένο όνομα. Και πώς λένε το
άλλο;

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μια ξανθιά και μια μελαχρινή συζητούν για τους φίλους τους.
"Χτες βράδυ, είχα τρεις οργασμούς στη σειρά"
λέει η μελαχρινή.
"Αυτό δεν είναι τίποτα!" λέει η ξανθιά. "Εγώ είχα
πάνω από εκατό!"
"Χριστέ κι Απόστολε!" λεει η μελαχρινή. "Δεν είχα
ιδεα ότι ήταν τόσο καλός ο δικός σου."
Κι η ξανθιά σοκαρισμένη: "Ω, εννοείς, ένας μόνον άντρας;"

ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ

Μια μελαχρινή, μια κοκκινομάλλα και μια ξανθιά συζητούν τις σεξουαλικές τους συνήθειες και τις στάσεις που κάνουν έρωτα.
"Εγώ" λέει η μελαχρινή "τον θέλω από πάνω μου!
Είναι η καλύτερη στάση, γιατί μπορώ να βλέπω τα
μούσκλα του, το πρόσωπο του ιδρωμένο, τα χείλη
του να ψάχνουν φιλήδονα τα δικά μου!..."
"Εγώ" λέει η κοκκινομάλλα "τον θέλω απο κάτω
μου! Είναι η καλύτερη στάση, γιατί μπορώ να βλέπω
το ευρύ του στέρνο, τα μάτια του να με ποθούν!..."
"Εμένα, η στάση που μ' αρέσει" λέει κι η ξανθιά
"είναι να 'μαι σκυφτή και να τον έχω πίσω μου!"
"Μα!" λένε οι άλλες, "Ετσι δεν βλέπεις τίποτα!"
"Δεν είστε καλά!" λέει η ξανθιά, "Δεν έχω χάσει
ούτε ένα επεισόδιο της Λάμψης!"

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Ο σύζυγος, αγχωμένος από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην επιχείρηση του, λέει
στην ξανθιά σύζυγο:
"Αγάπη μου, πρέπει να κάνουμε οικονομίες. Πρέπει να μάθεις να μαγειρεύεις για να μπορέσουμε να
διώξουμε τη μαγείρισσα."
"Ναι, αγάπη μου!" λέει η ξανθιά, "κι εσύ πρέπει
να μάθεις να μέ πηδάς καλά για να διώξουμε και τον
κηπουρό!"

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Ενας νέος φιλόδοξος πιάνει δουλειά σ' ένα πορνοσοττ. Το αφεντικό πρέπει να φύγει για λίγο και μένει
μόνος του για να εξυπηρετήσει τους πελάτες, που
είναι κυρίως γυναίκες αγοραστές ντίλντο (πλαστικά
ομοιώματα του ανδρικού οργάνου). Μπαίνει μια γυναίκα, ρωτάει
"Πόσο πάει εκείνο το λευκό ντίλντο;",
"Δέκα χιλιάδες!" λέει ο υπάλληλος,
"Πόσο κάνει το μαύρο;"
"Κι αυτό δέκα χιλιάδες!"
"Θα πάρω το μαύρο!" λέει η γυναίκα. "Ποτέ δεν
έχω δοκιμάσει μαύρο!"
Πληρώνει, φεύγει.
Μπαίνει μια μαύρη.
"Πόσο το μαύρο;" "Δέκα χιλιάδες!" "Πόσο το
άσπρο;" "Δέκα χιλιάδες"
"Θα πάρω το άσπρο!" λέει η μαύρη. Ποτέ δεν
έχω δοκιμάσει άσπρο!"
Πληρώνει, φεύγει.

Σε λίγο, μπαίνει μια ξανθιά.
"Πόσο κάνουν τα ντίλντο;"
"Δέκα χιλιάδες το μαύρο, δέκα χιλιάδες το
άσττρο!" λέει ο υπάλληλος,
"Μμμ..." λέει η ξανθιά. "Κι αυτό εκείτο ραβδωτό
στο ράφι κάτω;"
"Α, αυτό..." λέει ο υπάλληλος. "Αυτό είναι ένα
πολύ σπέσιαλ ντίλντο και κοστίζει σαράντα χιλιάδες!"
Η ξανθιά το σκέφτεται λίγο. "Εντάξει!" λέει. "Θα
το πάρω! Ποτέ δεν είχα δοκιμάσει ένα ραβδωτό!..."
Το πληρώνει, το παίρνει, φεύγει.
Επιστρέφει το αφεντικό και ρωτάει πώς τα πήγε
ο υπάλληλος.
"Νομίζω, καλούτσικα!" λέει ο υπάλληλος. Πούλησα ένα άσπρο ντίλντο για δέκα χιλιάδες, ένα μαύρο για άλλες δέκα και το θερμός με τον καφέ μου για
σαράντα χιλιάδες!"

ΜΕΡΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΗ

Γιατί η ξανθιά είχε έναν πονεμένο αφαλό;
— Γιατί κι ο φίλος της ήταν ξανθός.

Γιατί ένα πλυντήριο είναι προτιμότερο από μια ξανθιά;
— Γιατί αφού του βάλεις ό,τι έχεις να του βάλεις, δεν
σε ακολουθεί μετά μια βδομάδα από πίσω.

Γιατί η ξανθιά φυλάει μια συρμάτινη κρεμάστρα στο
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου;
— Για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο σε
περίπτωση που ξεχάσει τα κλειδιά μέσα.

Γιατί οι ξανθιές φορούν εσώρουχα;
— Για να ζεσταίνουν τους αστραγάλους τους.

Γιατί οι ξανθιές φορούν σκουλαρίκια - κρίκους;
- Για να ξεκουράζουν τους αστραγάλους τους.

Γιατί οι ξανθιές έχουν οργασμούς;
— Για να ξέρουν πότε να σταματήσουν.

Γιατί οι ξανθιές έχουν πρόβλημα να φτάσουν στον
οργασμό;
— Και τι μας νοιάζει;

Γιατί οι ξανθιές έχουν τρύπες στο πρόσωπο τους;
— Είναι επειδή τρώνε με πηρούνι.

Γιατί οι μελαχρινές παίρνουν αντισυλληπτικό χάπι;
— Γιατί έχουν μεγάλες προσδοκίες.

Γιατί οι ξανθιές παίρνουν το χάπι;
— Για να ξέρουν τι μέρα της βδομάδας είναι.

Γιατί οι ξανθιές έχουν πόδια;
— Για να μην είναι κολλημένες συνέχεια κάτω.
— Για να πηγαινοέρχονται από την κρεβατοκάμαρα
στην κουζίνα.

Γιατί οι ξανθιές φοράνε πράσινο κραγιόν;
— Γιατί το κόκκινο σημαίνει στοπ.

Γιατί οι ξανθιές φοράνε κόκκινο κραγιόν;
— Γιατί το κόκκινο σημαίνει "στοπ, λάθος τρύπα".

Πως μπορείς να καταλάβεις ότι μια ξανθιά πέρασε
α π ' το ψυγείο;
—Απ' το κοκκινάδι του κραγιόν στο αγγούρι.

Γιατί οι ξανθιές δεν χρησιμοποιούν δονητές;
— Γιατί προκαλούν φθορές στα δόντια.

Γιατί η ξανθιά δυσκολεύεται να γράψει τον αριθμό
11;
—Δεν ξέρει ποιο 1 να βάλει πρώτο.

Γιατί η ξανθιά απέτυχε στις εξετάσεις οδήγησης;
— Γιατί κάθε φορά που άνοιγε η πόρτα του αυτοκινήτου ξάπλωνε στο πίσω κάθισμα.
—Δεν ήταν συνηθισμένη να κάθεται στο μπροστινό
κάθισμα.

Γιατί οι ξανθιές μητέρες δεν τρέφουν με το γάλα τους
τα μωρά τους;
— Γιατί πονάει πολύ όταν βράζουν τις θηλές τους.

Γιατί η ξανθιά έχει γεμάτο με παγάκια την κατάψυξη;
— Για να κρατάνε κρύο το ψυγείο.
*
Γιατί ενθουσιάστηκε η ξανθιά όταν κατάφερε να
φτιάξει το παζλ μέσα σε έξι μήνες;
— Γιατί το κουτί έγραφε ΑΠΟ 2-4 ΕΤΗ.

Πώς ονομάζουμε μια ξανθιά με μισό μυαλό;
— Προικισμένη.

Πώς ονομάζουμε μια ξανθιά με δυό εγκεφαλικά ημισφαίρια;
— Εγκυο.

Πώς ονομάζουμε το γεγονός όταν μια ξανθιά βάφει
τα μαλλιά της μαύρα;
—Τεχνητή ευφυία.

Τι λέει το αριστερό πόδι μιας ξανθιάς στο δεξί της;
—Τίποτα. Δεν συναντιούνται ποτέ.

Γιατί οι ξανθιές βάφουν τα μαλλιά τους στο νεροχύτη;
— Γιατί εκεί πλένουν τα βλήτα.

Γιατί μια ξανθιά δεν κάθεται σε θέση δίπλα σε παράθυρο στο αεροπλάνο;
~ Γιατί δεν θέλει να της ανακατέψει τα μαλλιά ο αέρας.

Πώς μπορείς να κάνεις τα μάτια μιας ξανθιάς να λάμψουν;
—Φωτίζεις μ' έναν φακό το αυτί της.

Γιατί οι ξανθιές δεν κάνουν διάλειμμα για καφέ;
— Παίρνει πολύ χρόνο για να τις ξαναεκπαιδεύσουν.

Τι είπε η ξανθιά για το καινούριο κομπιούτερ;
—Δεν της άρεσε γιατί δεν πιάνει το αγαπημένο της
κανάλι.

Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι μια ξανθιά χρησιμοποίησε το κομπιούτερ;
— Εχει στην οθόνη διορθώσεις με μπλάνκο.

Γιατί οι ξανθιές δεν τρώνε μπανάνες;
—Δεν μπορούν να βρουν το φερμουάρ.

ΕΡΩΤΙΚΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ

Ποιο είναι το ερωτικό κάλεσμα μαις ξανθιάς;
— Είμαι τοοοόσο μεθυσμένη...!

Ποιο είναι το ερωτικό κάλεσμα μιας άσχημης ξανθιάς;
— Είπα: είμαι μεθυσμένη.

Ποιο είναι το ερωτικό κάλεσμα μιας μελαχρινής;
—Δεν θά 'ρθει σήμερα η ξανθιά;
— Ολες οι ξανθιές φύγανε.

Τι λες σε μια ξανθιά που δεν έχει ενδώσει ακόμη;
—Θες μια μπύρα ακόμη;

Πώς αλλάζεις γνώμη σε μια ξανθιά;
—Την κερνάς μια ακόμη μπύρα.

Τι βάζει μια ξανθιά πίσω απ' τα αυτιά της για να
γίνει πιο ελκυστική;
—Τους αστραγάλους της.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει μαι ξανθιά
το πρωί;
—Συστήνεται.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΟΝΟΜΑ
Δυο ξανθές ταξιδεύουν με αυτοκίνητο και διασχίζουν
ένα δρόμο ανάμεσα σε σιταροχώραφα, όταν βλέπουν
μια ξανθιά, στη μέση ενός χωραφιού, μέσα σε μια
βάρκα, να κωπηλατεί. Η ξανθιά οδηγός γυρίζει στη
φίλη της δίπλα και της λέει:
"Ξέρεις, είναι αυτού του είδους οι ξανθιές που
μας έβγαλαν τ' όνομα!"
"Το ξέρω", λέει η άλλη, "κι αν ήξερα κολύμπι θα
πήγαινα και θα την έπνιγα!"

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

Τι κοινό έχει μια βαμμένη ξανθιά και ένα Boeing 747;
— Και οι δυο έχουν ένα μαύρο κουτί.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά κι ένα
Boeing 747;
—Δεν εχουν μπει άλοι σε ενα 747.

Δυο φιλενάδες, μια ξανθιά και μια μελαχρινή γίνονται αλεξιπτωτίστριες. Σε μια πτώση που κάνουν, η
μελαχρινή τραβάει το σχοινί του αλεξίπτωτου τίποτα δεν γίνεται. Τραβάει το εφεδρικό σχοινί τίποτα.
Η ξανθιά που πέφτει μετά α π ' αυτή την βλέπει και
της φωνάζει:
"Ωστε μου θελεις αγώνες ταχύτητας, ε;"

ΞΑΝΘΙΕΣ, ΜΕΛΑΧΡΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΛΛΕΣ

Μια ξανθιά, μια μελαχρινή και μια κοκκινομάλλα μπαίνουν σ' ένα μπαρ και παραγγέλουν στον μπάρμαν.
"Εγώ θέλω ένα Ο και Κ" λέει η μελαχρινή.
"Τί 'ναι αυτό;" λέει ο μπάρμαν.
"Ουίσκι και Κόλα!"
"Εγώ θέλω ένα Β και Λ" λέει η κοκκινομάλλα.
"Τί'ναι αυτό;"
"Βότκα με λεμόνι!"
"Εγώ θέλω ένα 15" λέει η ξανθιά.
"Τί 'ναι πάλι αυτό;" λέει ο μπάρμαν.
Κι η ξανθιά:
"7 και 7!"

Σ' ένα νησάκι, βρέθηκαν ναυαγοί μια μελαχρινή, μια
κοκκινομάλλα και μια ξανθιά. Η μελαχρινή αγνάντεψε μακριά κι είδε τη στεριά της ηπειρωτικής χώρας
ν' απέχει κάπου 20 μίλια. Αποφασισμένη και θαρραλλέα, δήλωσε ότι θα πάει κολυμπώντας στην ακτή.
Επεσε στη θάλασσα, αλλά στα 5 μίλια ένιωσε ήδη
κούραση. Δεν το 'βαλε κάτω και συνέχισε ώς τα 10
μίλια, δεν άντεξε άλλο και πνίγηκε.
Η δεύτερη, η κοκκινομάλλα,, το καλοσκέφτηκε, κι αφού ή θα τα κατάφερνε να φτάσει στη στεριά ή θα πέθαινε απ' την πείνα στο άγονο νησάκι,
αποφάσισε να ρισκάρει και ρίχτηκε στη θάλασσα.
Κατάφερε να φτάσει στα 10 μίλια πριν κουραστεί,
αλλά στα 15 δεν άντεξε άλλο και πνίγηκε.
Η τρίτη, η ξανθιά σκέφτηκε "Αν αυτές μπορούν να τα καταφέρουν γιατί όχι κι εγώ;" Ετσι, λοιπόν, βουτάει στη θάλασσα, κολυμπάει 5 μίλια, 10
μίλια, 15 μίλια, φτάνει στα 19 μίλια, βλέπει τη στεριά
στο ένα μίλι, αλλά λέει "Αχ, όχι, είμαι πολύ κουρασμένη για να τα καταφέρω!" Ετσι, γύρισε πίσω στη
νησάκι.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά και την
τουαλέτα;
— Η τουαλέτα δεν σε ακολρυθεί μετά τη χρήση.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά κι ένα
τραμπολίνο;
— Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου για να χρησιμοποιήσεις το τραμπολίνο.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πόρνη, μια νυμφομανή και μια ξανθιά;
~Η πόρνη λέει "Ακόμη να τελειώσεις;"
-Η νυμφομανής λέει "Τέλειωσες κι όλας;"
— Η ξανθιά λέει "Μπεζ... Νομίζω πως πρέπει να
βάψουμε το ταβάνι μπεζ"

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Πελοπόννησο
και μια ξανθιά;
— Μια ξανθιά έχει ψηλότερους λόφους και βαθύτερες κοιλάδες.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά και μια
Πόρσε;
—Δεν δανείζεις την Πόρσε στους φίλους σου.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά και τον
ΤΙΤΑΝΙΚΟ;
—Ξέρουμε ακριβώς πόσους άντρες κατάπιε ο ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια έξυπνη ξανθιά
και στον Χιονάνθρωπο των Ιμαλαΐων;
—Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων είναι υπαρκτό
πρόσωπο.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά και ένα
τηλέφωνο;
— Για να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο χρειάζεσαι
δεκάρικο.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ξανθιά που
έχει περίοδο και έναν τρομοκράτη;
—Μπορείς να διαπραγματευτείς με τον τρομοκράτη.

ΟΙ ΞΑΝΘΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
Μια ξανθιά περπατάει στο πάρκο και βρίσκει ένα
πιγκουίνο. Τον παίρνει και τον πάει σ' έναν αστυφύλακα και τον ρωτάει τι να τον κάνει.
"Να τον πάτε στο ζωολογικό κήπο!" συμβουλεύει το όργανο.
Την άλλη μέρα, ο αστυφύλακας ξανασυναντά την ξανθιά με τον πιγκουίνο.
"Μα δεν σας είπα, να τον πάτε στο ζωολογικό κήπο;" της λέει.
"Τον πήγα χτες!" απαντά η ξανθιά. "Σήμερα, λέω να τον πάω κινηματογράφο!"

Ο αστυφύλαξ με αυστηρό ύφος στην ξανθιά κυρία:
"Μαντάμ, ο σκύλος σας κυνηγούσε έναν άνθρωπο μ' ένα ποδήλατο!"
"Μην λες ανοησίες, αστυφύλαξ! Ο σκύλος
μου δεν ξέρει ποδήλατο."

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΞ
Τι λέει μια ξανθιά στο φίλο της πριν κάνουν σεξ;
— Θα πληρώσεις με την ώρα ή να χρεώσω ολόκληρη
βραδιά;

Τι λένε οι ξανθιές μετά το σεξ;
— Ευχαριστώ, παιδιά.
— Είστε όλοι στην ίδια ομάδα;
- Μ α , ποιοί ήταν όλοι αυτοί οι τύποι;

Τι κάνουν οι ξανθιές αφού χτενίσουν τα μαλλιά τους;
—Ανεβάζουν και το κυλοτάκι τους.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει μαι ξανθιά
μετά το σεξ;
—Ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου.

Η ΦΟΒΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Τι θά 'χουμε αν διασταυρώσουμε μια ξανθιά με δικηγόρο;
—Δεν ξέρω. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα και μια
ξανθιά ποτέ δεν θά 'κάνε.
— Ενα πράγμα που όταν σου τον πάρει στο στόμα,
δεν σταματάει αν δεν σου βγάλει αίμα.

ΦΙΡΔΗΝ
Η ξανθιά και ο φίλος της κάθονται σε μια μπανιέρα
γεμάτη ζεστό νερό, όταν η ξανθιά λέει στο φίλο της:
" Είναι αλήθεια ότι αν βγάλεις το δάχτυλο σου από
κει, θα βουλιάξω;"

*
Πώς έσπασε η ξανθιά το πόδι της μαζεύοντας φύλλα;
— Επεσε από το δέντρο.

Πώς θα ονομάζατε έναν σκελετό μιας ξανθιάς στο
ντουλάπι;
— Ενθύμιο απ' το κρυφτό της προηγούμενης χρονιάς.

Μια ξανθιά και μια μελαχρινή πέφτουν από ένα φηλό
κτίριο. Ποια θα χτυπήσει πρώτη το έδαφος;
— Η μελαχρινή. Η ξανθιά θα σταματήσει για να ρωτήσει τη διεύθυνση.

Τι κοινό έχουν οι βαμμένες ξανθιές και οι νέγροι;
— Και οι δυο έχουν μαύρες ρίζες.

Ποια είναι η άποψη της ξανθιάς για το ασφαλές σεξ;
— Να κλειδώνει την πόρτα του αυτοκινήτου.

Τι έκανε η ξανθιά όταν έμαθε από τις στατιστικές
ότι το 90% των ατυχημάτων συμβαίνουν κοντά στο
σπίτι;
— Μετακόμισε.

Πώς ονομάζουμε μια ξανθιά σ' ένα τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών;
— Επισκέπτρια.

Το ξέρετε για την ξανθιά λεσβία;
— Είχε σχέσεις μόνο με άντρες.

Πώς μπορείς να καταλάβεις αν μια ξανθιά δουλεύει
σ' ένα γραφείο;
—Απ' το κρεβάτι στην αποθήκη και το ευτυχισμένο
χαμόγελο στο πρόσωπο του αφεντικού.

— Πόσοι δουλεύουν σ' αυτό το γραφείο; ρώτησε ο
άνθρωπος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την
ξανθιά υπάλληλο.
—Α, περίπου οι μισοί!

Τι κάνεις όταν μια ξανθιά σου πετάει χειροβομβίδα;
—Τραβάς την περόνη και της την πετάς πίσω.

Το ξέρετε για την ξανθιά αλεπού που πιάστηκε το
πόδι της σε παγίδα; Εφαγε τρία πόδια κι έμεινε ακόμη παγιδευμένη.

Το ακούσατε για την ξανθιά που στόχευσε μ' ένα
βέλος τον αέρα κι απέτυχε;

Το ξέρετε για την ξανθιά που έμεινε ξάγρυπνη όλη
τη νύχτα για να δει πού πήγε ο ήλιος;

Πώς θα περιγράφατε την ιδανική ξανθιά;
— Ενενήντα εκατοστά ύψος, χωρίς δόντια και με επίπεδο κεφάλι για ν' ακουμπάς την μπίρα σου.

Πώς μπορείς να μπερδέψεις μια ξανθιά;
—Δεν μπορείς. Γεννιούνται μπερδεμένες.

Πώς μπορείς να καταλάβεις αν ένα φαξ έχει σταλεί
από ξανθιά;
—Από το γραμματόσημο πάνω του.

Πώς μπορείς να καταλάβεις αν μια ξανθιά είναι καλή
μαγείρισσα;
—Απ' το αν κατορθώνει να βγάζει τη φρυγανιά α π '
τη φρυγανιέρα σ' ένα κομμάτι.

Γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές αρέσουν στους
άντρες;
— Γιατί μπορούν να τα καταλάβουν.

Τι μπορείς να πεις σε μια ξανθιά χωρίς χέρια και πόδια;
— Φοβερά στήθη!

Τι απάντησε η ξανθιά όταν την ρώτησαν αν την έχουν
βάλει ποτέ μέσα οι "μπάτσοι";
— Οχι. Μόνον οι

Μια στατιστική κυβερνητική μελέτη που έγινε απέδειξε ότι πράγματι οι ξανθές το γλεντάνε, μόνο που
δεν θυμούνται με ποιον.

Γιατί οι ξανθιές δεν οδηγούν ασανσέρ;
— Γιατί δεν ξέρουν το δρόμο.

Τι είπε η ξανθιά όταν έσπασε το ανεκτίμητο κινέζικο
βάζο;
— Είμαι εντάξει μπαμπά. Δεν χτύπησα.

Πώς κατεβάζεις μια μονόχειρα ξανθιά από ένα δένδρο;
—Την χαιρετάς κουνώντας το χέρι σου.

Τι είναι δυο πράγματα στον αέρα που κάνουν μια
ξανθιά έγγυο;
—Τα πόδια της.

Ποια είναι η αρρώστια που παραλύει τις ξανθιές από
τη μέση και κάτω;
— Ο γάμος.

Σε τι μοιάζει μια ξανθιά και μια ψηστιέρα;
- Πρ/τπ ι να τις ζι ατάνι ις και τις δυο πριν βάλεις το

"Μα γιατί χώρισες;" ρωτάει η μια ξανθιά την
άλλη.
"Ε, να, τον είδα στο μπάνιο γυμνό και μου φάνηκε τόσο διαφορετικός χωρίς το πορτοφόλι του!"

Η δασκάλα στο σχολείο στη μικρή ξανθιά:
"Σε ποια οικογένεια ανήκει η φάλαινα;"
"Δεν ξέρω κυρία. Στη γειτονιά μας κανείς δεν έχει
φάλαινα."

Oχι! Σου λέω αλήθεια... Είσαι το πιo όμορφο κορίτσι
στον κόσμο.

Τι μπορεί να χτυπήσει μια ξανθιά χωρίς καν να το
καταλάβει;
— Μια σκέψη.

Μια ξανθιά παραγγέλνει μια πίτσα και ο υπάλληλος
τη ρωτάει αν θέλει να την κόψει σε 6 ή σε 12 κομμάτια.
"Σε 6 σε τταρακαλώ. Δεν θα μπορούσα να φάω
12 κομμάτια!"

Τι κάνει μια ξανθιά όταν της έρθει περίοδος;
— Ψάχνει να βρει ποιος την πυροβόλησε.

ΣΤΟ μουσείο ένας απάπληκτος φύλακας στην ξανθιά κυρία:
"Μαντάμ, το βάζο που σπάσατε είναι ηλικίας
5.000 ετών!"
Και η ξανθιά κυρία ανακουφισμένη:
"Δόξα τω θεώ! Για μια στιγμή φοβήθηκα μην
ήτανε καινούριο!"

Η ξανθιά ασθενής στο γιατρό:
"Εχω βγάλει όλα μου τα ρούχα γιατρέ. Πού να τ'
ακουμπήσω;"
Κι ο γιατρός:
"Πάνω από τα δικά μου!"

Διάλογος ξανθών:
"Πολύ περίεργο ζευγάρι κάλτσες έχεις. Το ένα
μπλε, το άλλο μαύρο."
"Το ξέρω. Εχω ένα ακόμη ακριβώς ίδιο και στο
σπίτι."

Η ξανθιά πρόεδρος του δικαστηρίου:
"Κατηγορούμενε, ψεύδεσαι!"
"Γιατί, Κυρία Πρόεδρος;"
"Μας είττες ότι έχεις μόνον ένα αδελφό, ενώ η
αδελφή σου λέει ότι έχει δύο αδελφούς."

Η ξανθιά επιβάτης:
"Καμαρώτε! θέλω να διαμαρτυρηθώ. Ενας ναύτης μπήκε στην καμπίνα μου χθες βράδυ!"
Κι ο καμαρώτος:
"Mα τι περιμένατε στην τουριστική θέση. Τον
καπετάνιο;"

Η ξανθιά νοσοκόμα στον άρρωστο:
"Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να κάνετε μερικές τούμπες στο κρεβάτι σας;"
"Γιατί, αδελφή;"
"Γιατί ξέχασα να κουνήσω το φάρμακο στο μπουκάλι."

- Οχι, φυσικά δεν με πειράζει να σε μοιράζομαι με
το αρκουδάκι. Ο Θεός να με λυπηθεί.

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ποια είναι τα τρία πιο δύσκολα χρόνια μιας ξανθιάς;
Η πρώτη δημοτικού.

ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ
Δυο ξανθιές γραμματείς συζητούν:
"Ωραίος τύπος το καινούριο αφεντικό!" λέει η
μία. "Ντύνεται πολύ κομψά!"
"Και πολύ γρήγορα!" συμπληρώνει η άλλη.

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΑΝΩ
Ενας εργολάβος ελαιοχρωματισμών μιλάει με μια κυρία που θέλει να βάψει το σπίτι της. Στο πρώτο
δωμάτιο η γυναίκα του λέει ότι θέλει ένα απαλό μπλε.
Ο εργολάβος το σημειώνει στο μπλοκάκι του, πηγαίνει στο παράθυρο, το ανοίγει και φωνάζει:
- Τ Ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΑΝΩ!
Στο δεύτερο δωμάτιο, η γυναίκα του λέει ότι θέλει ένα γλυκό κίτρινο. Ο εργολάβος το σημειώνει στο
μπλοκάκι του, πηγαίνει στο παράθυρο, το ανοίγει
και φωνάζει:
- Τ Ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΑΝΩ!
Η γυναίκα νιώθει κάπως περίεργα, αλλά δεν λέει
τίποτα. Συνεχίζουν στο επόμενο δωμάτιο. Η γυναίκα θέλει ένα ζεστό κόκκινο χρώμα, ο εργολάβος το
σημειώνει, πηγαίνει στο παράθυρο, το ανοίγει και
φωνάζει:
- Τ Ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΑΝΩ!
Η γυναίκα δεν κρατιέται άλλο και τον ρωτάει:
"Μα γιατί φωνάζετε συνέχεια 'Το πράσινο επάνω!';"
"Κοιτάξτε" λέει ο εργολάβος, "έχω έξω ένα συνεργείο από ξανθιές που στρώνουν τεχνητό γκαζόν!"

ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΔΩΡΟ

Μια ξανθιά πηγαίνει στο ταχυδρομείο και ζητάει να
δει γραμματόσημα. Αφού, ένας εξυπηρετικός υπάλληλος της δείχνει διάφορα γραμματόσημα, ποικίλων
διαστάσεων και τιμών, εκείνη, μετά από πολλούς δισταγμούς, διαλέγει ένα και λέει στον υπάλληλο:
"Τυλίξτε μου αυτό! Αλλά επειδή είναι για δώρο,
μπορείτε να σβήσετε την τιμή;"

ΞΑΝΘΙΑ ΣΤΟ ΣΑΚΙ

Μια ξανθιά περπατάει στο δρόμο με ένα γουρούνι
κάτω από τη μασχάλη της. Καθώς περνούν μπροστά από έναν τύπο, εκείνος ρωτάει απορημένος:
"Πού το κέρδισες αυτό το πράμα;"
Το γουρούνι απαντάει: " Την κέρδισα σε μια
λοταρία!"

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΥΑΛΑ
Δυο ξανθιές σ' ένα πάρκινγκ, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την πόρτα απ' την Μερσεντές τους με μια
κρεμάστρα.
Η πρώτη ξανθιά απελπισμένη, λέει: "Δεν
βλέπω να καταφέρνω ν'ανοίξω αυτή την πόρτα!"
Κι η δεύτερη της λέει: "Καλύτερα να βιαστείς
και να προσπαθήσεις περισσότερο, γιατί αρχίζει να
βρέχει κι η σκεπή του αμαξιού είναι ανοιχτή."

ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Ο σύζυγος και η ξανθιά σύζυγος, που μόλις πήρε το
δίπλωμα της, βγαίνουν βόλτα με το αυτοκίνητο.
Μπλοκαρισμε'νοι στην κίνηση της πόλης η ξανθιά
αγριεύει κι αρχίζει να βρίζει:
"Βλαμμένοι πεζοί... Δεν ξεστραβώνονται να μην
πηγαίνουν στη μέση του δρόμου!..."
"Αγάπη μου" λέει ο σύζυγος "νομίζω ότι πρέπει
να κατέβεις απ' το πεζοδρόμιο!"

ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΞΑΝΘΙΑ

Πώς καταφέρνει μια ξανθιά Να κάνει του κόσμου τις
ανοησίες σε μια μέρα;
Σηκώνεται πολύ πρωί.

ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΙΖΕΙ

Γιατί οι ξανθιές χαμογελάνε όταν αστράφτει ο
ουρανός;
Γιατί νομίζουν ότι τις φωτογραφίζουν με φλας.

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

Πρώτη νύχτα του γάμου και ο σύζυγος ρωτάει τρυφερά την ξανθιά σύζυγο: "Αγάπη μου, πες μου... Είμαι ο πρώτος σου έρωτας;"
"Φυσικά, αγάπη μου! Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι με ρωτάνε μετά το ίδιο πράγμα!"

- Ετσι και μ' έβλεπε η μάνα μου θα με σκότωνε!

ΤΑ TOP 10

- Ξέχνα την Σταχτοπούτα! Θέλω να βρω αυτήν εδώ!

ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ

Μια ελληνίδα ξανθιά παρουσιάστρια της μικρής οθόνης, γνωστή κυρίως για τις επιδόσεις της σε πρωινούς καφέδες, κι ο Ιταλός αγαπημένος της αποφασίζουν να πάνε να ζήσουν στην ιταλική Ριβιέρα. Επισκέπτονται μια βίλα, άνετη, με πισίνα, πολλούς καμπινέδες, πολύ βολική και καθόλου ακριβή. Αλλά, από
τη μια μεριά είναι ο αυτοκινητόδρομος κι απ' την άλλη
οι γραμμές του τραίνου αρκετά κοντά.
"Το σπίτι είναι καλό, δε λέω," λέει ο Ιταλός αγαπημένος, "αλλά μ' όλα αυτά τ' αυτοκίνητα και τα
τραίνα θα γίνεται της παλαβής!"
"Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας" λέει ο μεσίτης που τους δείχνει το σπίτι, "πως ο θόρυβος είναι
μόνο για την πρώτη βδομάδα, μετά ούτε που θα τον
παίρνετε είδηση..."
"Ε, τότε, ποιο είναι το πρόβλημα;" λέει η ξανθιά
σταρ. "Αγάπη μου, για την πρώτη βδομάδα μπορούμε να πάμε στο ξενοδοχείο!..."

ΚΑΛΗ ΕΞΗΓΗΣΗ

Ενα βράδυ, σ' ένα δρόμο φωτισμένο άπλετα απ' τις
βιτρίνες ενός μεγάλου μαγαζιού, μια ξανθιά ψάχνει
επίμονα στο πεζοδρόμιο.
Την βλέπουν περαστικοί και προθυμοποιούνται
να ψάξουν μαζί της για να βρεί το βραχιόλι που έχασε. Μετά από αρκετή ώρα, αφού χτενίστηκε κάθε
σπιθαμή του πεζοδρομίου, κάποιος αποφασίζει να

ρωτήσει:
"Μα είστε σίγουρη ότι το χάσατε εδώ;"
"Οχι", λέει η ξανθιά, "το έχασα σε ένα στενάκι
εδώ κοντά!"
"Και γιατί ψάχνουμε εδώ;" ρωτάνε όλοι με μια
φωνή.
"Μα, γιατί εδώ έχει πολύ φως και μπορώ να βλέπω!"

ΑΠΑΤΕΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Μια ξανθιά διηγείται σε μια φίλη της:
"Λοιπόν, αυτοί στην Ολυμπιακή, είναι εντελώς
απατεώνες! Να φανταστείς ότι ταξίδευα την άλλη
φορά κι ήταν δίπλα μου μια κυρία μ' ένα μωρό και
κάποια στιγμή η αεροσυνοδός τής λέει "Το μωρό σας
έχει βραχεί! Δώστε το μου να σας το αλλάξω!"...
Λοιπόν, όταν γύρισε, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά το
μωρό που της έδωσε ήταν το ίδιο!..."

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ

Τρεις υπάλληλοι ενός πολυκαταστήματος συζητούν
και συναγωνίζονται για το ποιος είναι ο πιο καλός
πωλητής.
"Εγώ" λέει ο πρώτος "πούλησα μια τηλεόραση
σ' έναν τυφλό."
"Εγώ" λέει ο δεύτερος "πούλησα ένα πικάπ σ'
ένα κουφό!"
"Εγώ" λέει ο τρίτος "πούλησα ένα ρολόι με κούκο σε μια ξανθιά."
"Ε, και λοιπόν;" ρωτάνε οι άλλοι.
"Της πούλησα μαζί και 200 κιλά σπόρια για το
πουλί."

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

Ενα ζευγάρι ξανθού και ξανθιάς, αποφασίζουν να
υιοθετήσουν ένα νεογέννητο Βιετναμεζάκι. Ψάχνουν
επίμονα για έναν δάσκαλο να τους μάθει βιετναμέζικα. Μετά από πολύ ψάξιμο, καταφέρνουν να βρουν
κάποιον, ο οποίος απορημένος τους ρωτάει το λόγο
αυτής της ξαφνικής επιθυμίας τους.
"Ξέρετε," λέει η ξανθιά. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, όταν το μωρό μας αρχίσει να μιλάει, να μπορούμε να το καταλάβουμε!"...

ΤΟ ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ

Μια ξανθιά πάει επίσκεψη σε με μια φίλη της. Καθώς κάθονται και συζητούν στο σαλόνι, η φίλη της
ακούει θόρυβο αυτοκινήτου, πηγαίνει στο παράθυρο και βλέπει το σύζυγο της να επιστρέφει σπίτι.
"Ωχ, Χριστέ" μου!" φωνάζει. "Ερχεται ο άντρας
μου με μια μεγάλη ανθοδέσμη, Τι με περιμένει την
κακομοίρα!... Κάθε φορά που επιστρέφει με λουλούδια, πρέπει να είμαι έτοιμη να ξαπλώσω και ν' ανοίξω τα πόδια!..."
"Μα, γιατί;" λέει η ξανθιά. "Δεν έχετε ανθοδοχείο;"

ΛΟΡΔΟΣ ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ

Ενας λόρδος είναι καλεσμένος από έναν φίλο του,
μέλος μιας αριστοκρατικής λέσχης. Η λέσχη έχει έδρα
μια υπέροχη βίλα κοντά στον Τάμεση, με μια τεράστια πισίνα, όπου μέλη, σύζυγοι και φίλοι κάνουν
μπάνιο, ή κάνουν ηλιοθεραπεία. Ο λόρδος, αθλητικός τύπος, πηγαίνει στην εξέδρα για βουτιές και κάνει
μια εντυπωσιακή βουτιά στην πισίνα, αλλά αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να χάσει το μαγιό του. Ψάχνει μες
στο νερό, αλλά είναι αδύνατο να το βρει. Οπλίζεται
με θάρρος, πλησιάζει στην όχθη όπου βλέπει ακουμπισμένη μια εφημερίδα, την παίρνει και καλύπτοντας το κεφάλι βγαίνει και τρέχει προς μια καμπίνα.
Τρεις γυναίκες, τον παρατηρούν περίεργες.
Η μελαχρινή λέει: "Δεν είναι ο άντρας μου!"
Η κοκκινομάλλα λέει:"Εχεις δίκιο! Δεν είναι ο
άντρας σου!"
Και η ξανθιά: "Δεν είναι ούτε καν μέλος της λέσχης!"

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μια ζουμερή ξανθιά πηγαίνει στον οφθαλμίατρο και
χωρίς να πει κουβέντα, γδύνεται τελείως και ξαπλώνει στο ντιβάνι. Μετά φωνάζει τον οφθαλμίατρο που
έχει μείνει ευχάριστα κατάπληκτος να μην καθυστερεί να γθυθεί και να έρθει πάνω της αμέσως. Εκείνος
υπακούει πρόθυμα. Μετά από λίγο, κι ενώ η ξανθιά
έχει φτάσει σχεδόν στον οργασμό, του λέει: "Γιατρέ,
σ' αυτό ακριβώς το σημείο είναι που δεν βλέπω πια!"

Η ΦΟΒΕΡΗ ΑΠΟΡΙΑ

Η ξανθιά κυρία μιλάει με μια φίλη της,
"Δεν καταλαβαίνω" λέει "πριν μια βδομάδα ήρθε
ένας νεαρός και μου χτύπησε την πόρτα. Οταν του
άνοιξα, με ρώτησε αν είναι ο άντρας μου σπίτι, κι
όταν του είπα πως δεν είναι, με πέταξε στο πάτωμα και με βίασε. Μετά από δυο μέρες ξανάρθε, με
ξαναρώτησε αν είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν του
είπα όχι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα και με ξαναβίασε. Σήμέρα το πρωί ξανάρθε, με ρώτησε πάλι αν
είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν του είπα πως δεν
είναι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα και με βίασε... Δεν
μπορώ να καταλάβω!"
"Είναι απίστευτο!" λέει η φίλη της. "Αλλά τι είναι
αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις;"
"Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει τον άντρα
μου!..."

ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ

Μια ξανθιά ταξιδεύει με αυτοκίνητο στην έρημο της
Νεβάδα, αλλά στη μέση του δρόμου το αυτοκίνητο
της παθαίνει βλάβη. Ενας έφιττπος περαστικός Ινδιάνος προθυμοποιείται να την εξυπηρετήσει, την
ανεβάζει πίσω του στο άλογο για να την πάει στο
πλησίέστερο βενζινάδικο, αρχίζει να καλπάζει και
κάθε 5 λεπτά βγάζει μια κραυγή "Ουαάαααουουουα!"
για να καταλήξε με μια τελική κραυγή που αντιλαλεί
σ' όλη την έρημο, πριν την αφήσει στο βενζινάδικο
και χαθεί καλπάζοντας ξέφρενα στο βάθος του ορίζοντα.
"Μα τί διάλο του 'κανες;" ρωτάει ο απορημένος
βενζινάς την ξανθιά.
"Εγώ; Τίποτα!" λέει η ξανθιά. Εγώ ήμoυνα απλώς
πίσω του και κρατιόμουνα από ένα μεγάλο χερούλι
στη σέλα του αλόγου του!"
Κι ο βενζινάς: "Σέλα; Οι Ινδιάνοι ποτέ δεν καβαλικεύουν με σέλα!"

- Κι υποτίθεται πως πρέπει να ξεφωνίσουμε γί αυτό
το πράγμα;

— Τώρα που το βλέπω γραμμένο, δεν είμαι τόσο
σίγουρη.

ΝΕΑΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ
Ο σκηνοθέτης δίνει οδηγίες στον πρωταγωνιστή:
"Λοιπόν, έχεις ναυαγήσει κι είσαι αποκλεισμένος δέκα χρόνια σ'ένα ερημονήσι. Και μια μέρα εκεί που
τριγυρνάς στην παραλία, βλέπεις έκπληκτος μια καταπληκτική γυναίκα να βγαίνει από τη θάλασσα. Την
αρπάζεις στην αγκαλιά σου κι αρχίζεις να τη φιλάς
παθιασμένα..."
Κι ο ξανθός ηθοποιός: "Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα, αλλά το κίνητρο ποιο είναι;"

ΚΑΛΟ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ
Η ξανθιά σερβιτόρα κοιτάζει επίμονα τον νεαρό και
όμορφο ηθοποιό του κινηματογράφου τον οποίο σερβίρει και τελικά τον ρωτάει: "Μα, πού σ' έχω ξαναδεί;"
Ο ηθοποιός σεμνά απαντά: "Ισως στον κινηματογράφο!"
"Ναι, μπράβο!" λέει η σερβιτόρα. "Πού κάθεσαι συνήθως;"

ΕΘΙΣΜΟΣ
"Αγαπητή μου" λέει η φίλη στην ξανθιά. "Ισως θά 'πρεπε να σταματήσεις αυτά τα χάπια. Μπορεί να εθιστείς σ' αυτά!"
"Ανοησίες!" λέει η ξανθιά. "Δέκα χρόνια τώρα
τα παίρνω και δεν έχω πάθει τίποτα!"

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ
"Είμαι ερωτευμένη με ένα όμορφο αγόρι, αλλά εκείνος ούτε που ξέρει πως υπάρχω!" λέει η φίλη
στην ξανθιά. Κι εκείνη: "Μα γιατί δεν του δείχνεις το
πιστοποιητικό γεννήσεως σου;"

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
"Είδα στην τηλεόραση" λέει η ξανθιά στη φίλη
της "μια διαφήμιση για μια οδοντόκρεμα που σκοτώνει όλα τα μικρόβια στο στόμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί να θέλει ένα στόμα γεμάτο πεθαμένα μικρόβια.

"Η διαφήμιση κάνει θαύματα!" λέει η ξανθιά
στη φίλη της. "Χτες βάλαμε μια αγγελία ότι ζητάμε
φύλακα για τη βίλα μας και το ίδιο βράδυ μας λήστεψαν!"

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Η σύζυγος: "Βλέπω κάθε μέρα τον γείτονα ν'
αποχαιρετάει τη γυναίκα του μ' ένα φιλί. Μακάρι να
το 'κάνες κι εσύ!"
Κι ο έκπληκτος ξανθός σύζυγος: "Μα δεν την
ξέρω καθόλου τη γυναίκα!"

Η φίλη λέει στην ξανθιά: "Το ξέρεις ότι έβαλες
τα παπούτσια σου ανάποδα;"
"Το ξέρω!" απαντά η ξανθιά. "Φαίνεται ότι
είχα σταυρωμένα τα πόδια μου όταν τα φόρεσα!"

"Πού έμαθες να κολυμπάς;" ρώτησαν την ξανΚι εκείνη έκπληκτη: "Μα, στο νερό!"

Ο ΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΕΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΑΝΘΙΕΣ
"Μαμά" λέει το κοριτσάκι στην ξανθιά μαμά
της, "Μπορώ να π ά ω έξω να δω την έκκλειψη
ηλίου;"
"Ναι" απαντά η ξανθιά μαμά "Αλλά να μην
στέκεσαι πολύ κοντά!"

"Σηκώθηκα ξημερώματα για να δω τον ήλιο ν'
ανατέλλει" λέει η φίλη στην ξανθιά.
Κι εκείνη: "Μα ήταν ανάγκη να σηκωθείς τόσο
πρωί;"

Η ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙΑ
"Γιατί παίρνεις αντισυλληπτικό χάπι γιαγιά;"
ρωτάει η εγγονή την ξανθιά γιαγιά της. Κι εκείνη: "Πατί δεν θελω ν' αποκτήσω άλλα εγγονάκια!"

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
Η ξανθιά στο αγόρι της: "Αν σ' αφήσω νά
'ρθεις στο δωμάτιο μου, μου υπόσχεσαι ότι θά 'σαι
καλός;"
Κι εκείνος: "Αστειεύεσαι; Δεν θά 'μαι απλώς
καλός. Θά 'μαι φανταστικός."

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ ΞΑΝΘΙΑ ΠΟΡΝΗ
Η τσατσά στην ξανθιά πόρνη: "Πενήντα άντρες περιμένουν απ' εξω!"
Κι η ξανθιά: "Είμαι φοβερά κουρασμένη, Διώξε τους δέκα."

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η ξανθιά λεει ενθουσιασμένη στη φίλη της: "Ελυσα το πρόβλημα του παρκαρίσματος. Αγόρασα ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο."

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΑΕΡΟΖΟΛ
"Είναι καλό αυτό το αεροζόλ για τα κουνούπια;" ρωτάει ο πελάτης την ξανθιά υπάλληλο.
"Οχι, βέβαια!" απαντά εκείνη. "Τα σκοτώνει
αμέσως."

Η ΞΑΝΘΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ
Μια ξανθιά περπατούσε αργά τη νύχτα δίπλα
σ' ένα εργοστάσιο, όταν στην είσοδο του προσέχει
ένα κουμπί και μια ταμπελίτσα στην πόρτα: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ. Το πατάει
και σε λίγο ακούγονται τα βήματα του αγουροξυπνημένου νυχτοφύλακα να πλησιάζουν.
"Ναι;" ρωτάει ο νυχτοφύλακας. "Τι θέλετε;"
Κι η ξανθιά: "Ηθελα να μάθω γιατί δεν μπορείτε να πατήσετε μόνος σας το κουμπί και ζητάτε
τη βοήθεια από κάποιον άλλο."

