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Sünnitusmaja juurde sõidab auto. Sealt hüppab välja mees, tormab auto tagumise ukse juurde, avab selle ja karjatab õudusega:
„Jumal hoidku! Ma unustasin naise koju!”

Mees helistab sünnitusmajast ämmale ja teatab rõõmsa uudise:
„Meil on kaksikud!”
Kuuldavus on halb ja ämm karjub telefoni:
„Kas sa ei võiks korrata?!”
„Ei usu,” vastab värske isa üllatunult. „Kahest lapsest aitab meile küll!”

Sünnitama tuleb 15-aastane tüdruk, ema kaasas.
„Aga miks te mehega ei tulnud?” küsib valveõde.
„Ta ei saanud tulla,” vastab tüdruk, „tal on täna koolis kontrolltöö.”

Jaani naine sünnitab. Mees küsib ämmaemandalt:
„Millal me nüüd seksida võime?”
„Mul lõpeb poole tunni pärast vahetus,” vastab ämmaemand.

oh seda jukut küll!
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Keskerakondlane läheb Tallinnas sünnitusmajja, tutvustab end ja küsib:
„Kelle mu naine sünnitas?”
„Tüdruku,” vastab ämmaemand.
„Kuidas?! Kas teile siis linnavalitsusest ei helistatudki?”
„Oi, vabandage, sel juhul poisi!”

oh seda jukut küll!
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Pärast seda, kui Mari on sünnitanud üheksanda lapse, ütleb sünnituse vastu
võtnud arst ta abikaasale:
„Kui te järgmine kord väga seksida tahate, küsige endalt enne, kas suudate veel
üht last ülal pidada ...”
„Kallis doktor,” vastab mees, „kui ma väga seksida tahan, siis on mul selline
tunne, et ma suudan kogu Eestit ülal pidada!”

Naine on just sünnitanud viieteistkümnenda lapse. Ämmaemand teeb tema
mehele märkuse:
„Teil tuleks rasestumisvastaste vahendite peale mõtlema hakata.”
„Doktor, lapsi saadab meile jumal!” vastab mees talle süngelt.
„Õige, ka vihma saadab meile tema. Aga meil on ju sellest hoolimata vihmavarjud!”

Õnnelik isa karjub sünnitusmajas:
„Poiss! Mul sündis poiss!”
„See pole poiss, vaid tüdruk,” segab ämmaemand vahele. „Ja laske mu väikesest
sõrmest lahti!”

Sünnitusmaja akna all seisab noor isa ja karjub naisele:
„Mari, on ta ikka valge? ... Mida, kas tõesti punane? ... Kuidas – kiilakas?!”

Naine helistab mehele:
„Kallis, me siin tähistame tüdrukutega. Palun too poiss ise ära.”
„Kust?”
„Sünnitusmajast ...”

Kohtuvad kaks sõpra.
„Tere! Naine sünnitas?”
„Sünnitas.”
„Kelle?”
„Kaksikud.”
„Lahe! Õnnitlen! Kelle moodi nad on?”
„Teineteise moodi.”

Sünnitusmaja akende all tunglevad erinevatest rahvusetest isad. Emad ilmuvad
üksteise järel aknale ja demonstreerivad vastsündinut.
„Kes?” hüüab juut.
„Poiss ja tüdruk!” karjub naine vastu.
„Kaal?”
„Poiss 4200, tüdruk 3600.”
„Tüdruku jätame endale, poisi müüme maha!”
„Kes?” küsib hollandlane.
„Kui suureks kasvab, küll ta siis ise otsustab,” vastab naine.
„Kes?” küsib eestlane.
„Ee ... Tüdruk!” vastab naine.
„Ee ... Palju?”
„Seitse aastat!”
„Palju?” küsib hiinlane.
„Alla kümne!” vastab naine.
„Jess!”
„Kes?” küsib venelane.
„Poiss!” vastab naine.
„Palju?”
„Võta neli poolikut!”

Sünnitusmajas teatab arst mehele:
„Hüpake õnnest – teile sündisid nelikud!”
„Ma hüppaksin küll,” pomiseb ebameeldivalt üllatunud mees, „aga sellest pole
kasu. Me oleme esimesel korrusel.”

Sünnitusmaja sooduspakkumine:
„Kui sünnitad kaksikud, saad kolmanda lapse tasuta!”

oh seda jukut küll!
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Õnnelik isa hüüab sünnitusmajas:
„Hurraa! Kaksikud!”
„Ei, esialgu ikka ainult üks,” rahustab teda õde. „Ja järgmine kord tulge kaine
peaga!”

oh seda jukut küll!
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Sünnitusmajas püüab purjus mees ühte palatisse pääseda.
„Laske mind sisse, ma tahan oma poega näha!”
Arst püüab teda ümber veenda:
„Minge koju ja magage välja, varsti on ka teie naine vastsündinuga seal ja te
võite oma poega vaadata, palju tahate.”
Mees läbi pisarate:
„Ei, nende koju naise mees mind ei lase!”

Isa juubeldab sünnitusmajas:
„Oo, meile sündis poiss! Ja veel milline!”
„Palun rahunege,” sõnab õde häirimatult, „see on ainult nabanöör.”

Viimast kuud rase naine äratab öösel mehe:
„Kallis, ma nägin unes, et sünnitasin kahepealise neegripoisi!”
Mees rahustab naist, kuidas oskab. Järgmisel ööl juhtub sama lugu ja mehel
õnnestub naine vaid suurivaevu maha rahustada. Kolmandal ööl kordub kõik taas
ja nüüd hakkab ka mees närveerima.
Kui naisel saabub aeg sünnitusmajja minna, sõidab mees temaga kaasa. Ta käib
ooteruumis närviliselt edasi-tagasi, ootab naist. Tuleb ämmaemand, imelik nägu
peas.
„Teie naisel sündis terve poisslaps, ainult ...”
„Mis, kas tõesti kahepealine neegripoiss?!”
„Ei, päid on üks ...”
„Jumal tänatud!”

Mees hüüab sünnitusmaja akna all:
„Mari! Mari! Sünnitasid? Palju? Kolmikud? Kas mõni minult ka on?”

