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Voor Nadine

Leven bij het moment is leven zonder toekomst en verleden.
*
Dit wordt een somber boekje met al die bedrukte pagina’s.
*
Een man met gouden handjes brengt het zelden tot gouden
handdrukken.

*
De maaltijd was vreselijk. Wij kregen een ratje toe.
*
Wat trek jij een vrolijk kort gezicht!
*
Ik val voor jou. Val je een eindje met me mee?
*
Trek je alleen aan van anderen wat je past.
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In de contactadvertentie las ik: Ik zoek een maatje voor uitjes.
Ik dacht: die zoekt een haring.
*
‘s Maandags moet ik poetsen, want op dinsdag komt de
werkster.
*
Vroeger vond ik dat ze een sprekend gezicht had.
Tegenwoordig mag ze van mij haar mond wat vaker houden.
*
Ik wil geen kinderen, kleinkinderen lijkt me wel wat.
*
Mijn vader en ik delven beiden: hij de kolen, ik het onderspit.
*
Toch denken veel melkboeren ten onrechte dat sommige
kindjes van hen zijn.
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Je moet wel erg eenzaam zijn als jij mij een vriend noemt.
*
Je kunt het cellentekort ook opheffen door politieagenten te
ontslaan.
*
Mijn vrouw wilde mij de ruimte geven en zei dat ik naar de
maan kon lopen.
*
De kerk stond op de plaatselijke braderie met een
miskraampje.
*
Of er leven is na de dood? Ja hoor, ná u gaan wij vrolijk
verder!
*
Je bent je geheimen.
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Als brandweerlieden gaan vissen, pompen ze gewoon de
vijver leeg.
*
Amerika is ook het land van de onbegrensde onmogelijkheden.
*
Vrouwen met de leeftijd van hun schoenmaat zijn op hun
mooist.
*
Niet de complimenten van een ander, maar de complimenten
die je jezelf toestaat, vormen de blauwdruk van je
zelfvertrouwen.
*
Ik kan er niets aan doen, maar Hollanders spreken het
Limburgse Roggel uit als rochel.
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Na drie vrijwillige huwelijken ben ik nu zo'n beetje
uitgehuwelijkt.

*
Ik heb zelden een eigen mening en daar ben ik blij om.
*
Ik sta bol van de ideeën. Kom ik nu ook in aanmerking voor
zwangerschapsverlof?
*
Sport op het werk: onze computergebruikers doen aan beeldschermen.
*
Het programma-aanbod van mijn wasmachine is gevarieerder
dan dat van mijn televisie.
*
Drie kussen zijn vaak onschuldiger dan één.
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Sommigen zouden er een moord voor doen om uit de
gevangenis te komen.
*
Carrière bij grootgrutter: van vakkenvuller tot zakkenvuller.
*
Mijn lichamelijke gesteldheid is zijn tijd ver vooruit.
*
Mensen die niets van een ander pikken, hebben mijn hart
gestolen.
*
Ik krijg altijd het nadeel van de twijfel.
Hulpverleners zijn wereldvreemd: ze beseffen niet eens dat
mensen in hun vrije tijd ook over problemen praten.
*
Files vallen onder het Ministerie van Verkeer en Wat-er-staat.
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Laat uw hond niet in de goot, uw mislukte medemens ligt ook
graag schoon.
*
Het liefst kust de paus natuurlijk kinderkopjes.
*
Mensen die tijdens hun leven veel hebben nagelaten, hebben
meestal maar een kleine nalatenschap.
*
Weekend-vader. Wie kent vader?
*
Ouders met een verleden krijgen vaak kinderen zonder
toekomst.
*
Als twee mogendheden een pact sluiten, betekent het niets
anders dan ik pak dit en jij pakt wat anders.
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De wereld bestaat uit de Verenigde en Onverenigde Staten
van Amerika.
*
Het liefst kust de paus natuurlijk kinderkopjes.
*
Ik werk dus ik leef in deeltijd.
*
De zon gaat wel gratis op, maar niet voor niks.
*
Bij het overschrijden van de evenaar voelde ik mij even naar.
*
Als geheelonthouder heb je na een avondje stappen wél het
geheel onthouden.
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Weeskinderen: wees kinderen!
*
Velen zijn geestig gehandicapt.
*
Limburgse liedjes staan vaak in de toonsoort zachte G-mol.
*
Als het einde zoek is, is het vaak akelig nabij.
*
Ik heb de blues, maar mijn vrouw heeft de broek aan.
*
Een steelband speelt alleen covers.
*
Mensen die lang hun centen tellen, hebben doorgaans te
weinig.
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Als je mijn horoscoop gaat voorlezen, dan ben ik vissen.
*
Ik krijg wat van de belastingdienst.
*
Ook in Nederland blazen mensen zich in gezelschappen op.
*
Ik wilde met haar op vakantie, maar ben haar pas
kwijtgeraakt.
*
Als alleenstaande heb je de vrijheid om te doen wat anderen
van je willen.
*
Als je vrouwvriendelijk bent en wilt blijven, moet je geen
liefdesrelatie aangaan.
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Mijn lichamelijke gesteldheid is zijn tijd ver vooruit.
*
Wie alles goed doet, moet nodig zijn grenzen verleggen.
*
De buren zijn altijd groener.
*
Wie alles goed doet, moet nodig zijn grenzen verleggen.
*
Het leven is leuk, maar gelukkig komt er een einde aan.
*
Degenen die voor de Sociale Dienst onbemiddelbaar zijn, zijn
vaak onbemiddeld.
*
Je rijdt snel te hard.
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Zij die zich slechts gelegenheidsdrinker noemen, beschikken
vaak over veel gelegenheid.
*
Wij hebben meer respect voor de dood dan voor het leven.
*
Alleen sommige roofvogels bidden nog voor het eten.
*
Ons bindt dat wij nooit iets met elkaar zijn begonnen.
*
Samenwonen is tegenwoordig niet van echt te
onderscheiden.
*
Nieuw uitzetbeleid: allochtonen die willen blijven, krijgen een
uitzet van de Staat.

16

De massa dient de kassa.
*
Prostitutie is pas maatschappelijk aanvaard als het in
beroepskeuzetesten voorkomt.
*
Geschenkboekjes zijn niet om te lezen, ze zijn om te
schenken.
*
Tegenwoordig wordt er erg zwaar getild aan overgewicht.
*
Natuurlijk ben ik van besproken gedrag.
*
Alleen al verwachten dat de ander je trouw blijft, is gebaseerd
op diepgeworteld wantrouwen.
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Een priester die elke avond onder de deken kruipt, moet
opstappen.
*
Voor het tonen van respect moet je over enige sociale
vaardigheid beschikken.
*
Wie uien zaait, zal tranen oogsten.
*
Ik ben te vroeg geboren, mijn ouders hadden me pas tien jaar
later verwacht.
*
Dames, mag het ook een droomprins zijn zonder
vervoermiddel?
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Ik zou niet met een ander willen huilen.
*
Gehoord: ‘We hebben afgesproken dat we niks afspreken’.
*
Wij moeten de kerk vertrouwen, maar waar blijft het
vertrouwen van de kerk in de mens?
*
Zojuist zag je een glimp van mijn echtgenote: het was slechts
een topje van de ijsberg.
*
Je moet wel een erg zieke geest hebben als je ervan geniet
dat je overal als klootzak bekendstaat.
*
Ongeluksgevoelens vreten energie!
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Noodgevallen gelieve alleen tussen half negen en vijf.
*
Zoals het klokje thuis tikt, tik ik niet.
*
Een goed begin is een heel werk.
*
Hoe meer ik drink, des te gekker doen de mensen om me
heen.
*
Ik wil vrouwen niet bezitten. Daarvoor kan ik ze te goed
hebben.
*
Limburgers leer je niet kennen door wat ze zeggen, maar door
wat ze verzwijgen.
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