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Broodje
Bieke koopt een broodje tijdens haar lunchpauze.
Het is niet te eten.
Ze beklaagt zich erover bij de verkoper:
‘Dat broodje smaakt alsof het van gisteren is.’
‘Wil u dan een broodje van vandaag?’
‘Graag!’ zegt Bieke.
‘Dan kom je morgen best eens terug.’
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Omgekeerd
‘Dokter’, zegt Mark plechtig. ‘Ik ben omgekeerd.’
‘Wat bedoel je?’
‘Mijn voeten ruiken en mijn neus loopt!’
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Xavier zit aan de toog bij Pascale.
Er komt een man binnen in het café.
‘Is hier iemand die met me wil vechten?’
schreeuwt de man.
Iedereen negeert hem.
‘Is hier iemand die met me wil vechten?’
schreeuwt de man nu wat luider.
‘Eh, nee hoor’, zegt Xavier snel.
‘Goed zo, dan kan ik eindelijk rustig een
colaatje drinken.’
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Begrafenis
Mark helpt zijn ouders, die een
begrafenisonderneming hebben.
‘Mark, kan jij dat kleine meisje een
beetje uitleggen wat een begrafenis
is?’ vraagt zijn vader. ‘Haar ouders
hebben de kans niet gehad, want ze
zijn te veel van streek.’
Mark gaat op pad met het meisje en
legt haar van alles uit.
Tijdens de dienst is ze heel flink, maar
op het kerkhof loopt het uit de hand.
‘Markske, wat zit er in die doos?’ roept
ze over de hele begraafplaats.
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