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Mama mi je ves čas govorila, da iz mene ne bo nič, če bom cele dneve poležaval 

v postelji. A poglejte, sedaj s tem rešujem svet.  

 

Moj hladilnik je imel v času koronavirusa v 24 urah kar 250 ogledov.  

 

Nikoli si nisem mislil, da bo prišel čas, ko me bo med sprehodom po gozdu bolj 

strah da srečam človeka kot pa medveda. 

 

Leta 1990 so mislili, da bomo leta 2020 imeli leteče avte ...  ampak mi se sedaj 

učimo, kako se umivajmo roke. 

 

Smeh je pol zdravja, polovica je pa izolacija.  

 

Berem meil vrtca. In mi ni čisto jasno, ali otroci v ponedeljek gredo v vrtec ali 

na fronto. 

 

Imam sosedo, ki se pogovarja s svojim mačkom kot da bi jo ta razumel. Ko sem 

to povedal svojemu psu, sva skoraj umrla od smeha. 

Lara Ožvald  
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''Nekateri moji čevlji, ki jih imam za zabave, v času epidemije mislijo, da sem mrtva.'' 

''Karantena, 450 dan, govorim z bananami na kuhinjskem pultu: ''Vi ste banane in všeč ste 

mi.'' 

''V gozdu - nikoli si nisem mislila, da bo prišel čas, ko me no med sprehodom po gozdu bolj 

strah, da srečam človeka kot medveda.'' 

''Če bi se epidemija zgodila pred petnajstimi leti, bi bilo lahko še slabše. Ostali bi zaprti v hiši 

z Nokio 3310, s petdesetimi SMS-i in desetimi urami za klice.'' 

Neja Grebenar 
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 Kot kaže, se življenje vrača na stare tirnice. Nekateri učenci so se vrnili nazaj v šolske klopi, 

nekateri smo pa še vedno doma.  

 V času epidemije, ko je bila skoraj cela Slovenija doma, so nastale številne šale na račun 

koronavirusa. Nekateri so navdih za pisanje šal jemali po ukrepu prepovedi zahajanja v drugo 

občino in tako je nastalo kar nekaj šal. Po spletnih omrežjih seje vrtela predvsem šala »Vse je 

isto kot takrat, ko sem imel 18 let, bencin poceni, jaz pa ne smem nikamor«.  Nekateri so si 

čas krajšali z igranjem monopolija, potem pa so nehali … »Moj brat me je vprašal, če se 

greva monopoli, pa sem mu rekla ne, ker ne smemo izven občine«.  

Vsakega so šale nasmejale, čeprav je zdaj epidemije konec, šal tako v časopisih kot na 

spletnih omrežjih ne zmanjka. Za malo lepši dan pa še nekaj šal: 

»Moj hladilnik je imel v 24 urah 250 ogledov.« 

»Sem šla na balkon eno zapet… pa so me sosedje začeli obmetavati z jabolki, krompirjem, 

jajci… Jutri bom spet pela, rabim še meso.« 

Na začetku leta smo vsi jamrali, da so vsi prazniki med vikendi, no, zdaj pa imamo … 

A ima kdo sobno kolo za prodat? Nujno ga rabim za v službo. 

Daša Herceg 

 



V tem času sem za vas našel nekaj smešnih vicev: 

 

»Moški med korono smo ga res nasrkali. Prej so nam samo žene govorile kako in kaj, sedaj se 

je pa vmešala še vlada!« 

»Neka ženska v trgovini silovito napade moškega, ki mimo nje na transportnem vozičku pelje 

skladovnico zavojev toaletnega papirja: »Kaj pa si mislite,« vpije nanj, »da si upate naložili 

toliko papirja?!« Moški pa ji mirno odvrne: »Jaz tukaj delam, gospa...« 

»Ko se doma kregaš, je kot na koncertu: najprej najnovejše ... potem pa še stari hiti ...« 

»Tistim, ki jim je gostilna drugi dom, sporočamo, da niso več brezdomci!« 

Zdaj pa še nekaj smešnih slik 

 

 


