Förslag till revy historier

Var det bättre förr?

1. Trött på dessa reklamavbrott i TV: n. Förr kunde man krypa upp i
soffan, lägga en filt om sig, och titta på en film. Nu far man upp som
en jojo varje gång det är reklampaus; kissar fast man inte behöver det
och kokar kaffe fast man nyss drack.
Känner ni igen er???

3. Det bästa med att leva här i Ljungskile är att när du inte själv vet
vad du gör så vet någon annan det. Visst är det tryggt och skönt att
veta.

4. Det känns väldigt bra att bo på coronavägen i dessa tider.

5. Låt oss se om jag fattat detta rätt nu???
Jag går in i en affär och köper ett pkt skinka inpackat i plast, en ost
inpackad i plast, en grekisk sallad i en plastdunk, en plastflaska med
senap och en plastflaska ketchup. Och sedan ska jag betala 7 kr för
plastkassen att bära hem varorna i för kassen är miljöfarlig??!!

6. Försök förstå att 70+ är gamla och sköra och ska isoleras! Försök
sedan förstå att dom ska jobba till 75 år!!!!!
7. Man slutar inte ha kul när man blir gammal. Man blir gammal när
man slutar ha kul.

8. Har en undran…….Ekorr´n satt i granen skulle skala kottar, fick han
höra barnen då fick han så bråttom, hoppa han från tallegren?????
Hur fan kan han hoppa från tallegren när han satt i granen???!!!

9. Varför kliar det alltid nånstans i ansiktet när man är som skitigast
om händerna???

10. Jag gav min man en dartpil och en stor världskarta och sa att där
du träffar, dit ska jag ta dig på semester när pandemin är över.
Det visar sig att vi ska tillbringa två veckor bakom kylskåpet…..!

11. Husse och hans hund är ute och går och träffar en annan husse
eller matte med hund. Hans husse stannar och håller på och tar upp
bajset efter honom och då säger hunden till den andra hunden: Nu
gör han det igen, vad ska han med allt bajset? (Bidrag från Lena 202010-29).

