
Torsdags Bridge 

Afslutning 2015-04-23 

To lastbilchauffører fra Århus kørte gennem nogle små gader. De 
kom til en tunnel og et skilt: "Højde 4,8 m". De steg begge ud og 
målte deres bil, 5,3 meter. 
-Hvad skal vi gøre? spurgte den ene. 
Den anden chauffør kiggede sig lidt omkring, og tog så en hurtig 
beslutning: 
-Ikke en betjent i nærheden, vi tager sgu' chancen..! 
 
 
Lysets hastighed 
Og så var der blondinen, der skulle en tur til Odense. 
Så hun ringede til DSB oplysningen. 
– Hvor lang tid tager det at køre fra Thisted til Odense, spurgte 
hun. 
– Et øjeblik, svarede telefondamen. 
– Tak, sagde blondinen og lagde røret på! 
 
 
En mand og en kvinde kolliderer frontalt på landevejen. Begge biler 
er totalt skadet, men heldigvis er begge uskadte. Efter de begge, 
temmelig rystede er kravlet ud af bilerne, siger kvinden: 
- Wow! Se på vores biler; de er fuldstændig smadrede, men vi slap 
uden en skramme. Det må være et tegn fra gud om, at vi skal blive 
venner og leve i fred med hinanden resten af vore dage, og hun 
giver manden et stort kram og et kys på kinden. 
- Jeg er helt enig, siger manden og rødmer let. 
- Og se, siger kvinden, endnu et mirakel, min bil er totalt krøllet 
sammen, men den her flaske vin jeg lige har købt er fuldstændig 
uskadt, det er et tegn fra gud om, at vi skal drikke denne vin og 
fejre vores utrolige held. 
Hun giver flasken til manden, der åbner den med sin lommekniv og 
stadig temmelig rystet sætter flasken for munden, og drikker 
næsten halvdelen. Manden rækker flasken tilbage til kvinden, der 
sætter proppen i flasken, og sætter sig ned i vejkanten. 
Manden spørger forundret: - Øh, skal du ikke have noget? 
- Næh, siger kvinden, jeg tror bare jeg vil sidde her og vente på 
politiet. 


