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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

az éjszakában. Amikor elhalad a
sebességkorlátozó tábla mellett,
az ott posztoló rendõr
- Asszonyom, mi csak azért utánaered, és megállítja.
– A múlt héten olyan boldog
– Mondja, nem látta a
csengettünk, hogy válassza ki
voltam, hogy egy kortyot sem
ötünk közül a férjét, mert mi is sebességkorlátozó táblát?
ittál, és most megint részegen
Mire a részeg:
haza szeretnénk végre menni!
jössz haza?
– Miért, apukám? Elvitte
*
– Persze, mert ezen a héten
valaki?
Két részeg beszélget:
én is szeretnélek boldoggá
*
- Te, én gondolkodtam a
tenni...
– Te miért iszol mindig
tegnapi balhé óta, legyünk
*
csukott szemmel? – kérdezi
Gyorshajtás miatt leállítanak barátok!
- Hülye vagy, hogy néznénk egyik részeg a másikat:
a rendõrök egy autót.
– Mert az orvos azt mondta,
Igazoltatják a vezetõt, majd ki csuhában?!
hogy mostantól nem nézhetek a
*
bejelentik a gyorshajtást, amit a
pohár fenekére!
Két részeg egy buszgarázs
vezetõ mereven visszautasít.
*
elé támolyog.
– Nem mentem csak
A rendõr megállít egy
– Figyelj csak, vigyünk el
hatvannal - és ezt váltig
enyhén részeg autóst:
egy buszt, azzal gyorsan
hajtogatja.
– Uram, nem akar részt
Már 5 perce folyik a meddõ hazajutunk!
venni egy alkoholteszten?
– Jó, te menj be, köss el
vita, amikor a feleség kiszól a
– De igen. Melyik kocsmába
egyet, én meg idekint figyelek...
kocsiból.
megyünk?
Eltelik fél óra, az õrködõ
– Kár vitatkozni a férjemmel
*
uraim. Senkinek nem ad igazat, már türelmetlen. Bemegy a társa
Három részeg
után, és látja, hogy az idegesen
ha részeg.
alszik az árokban.
rohangál a jármûvek között.
*
Egyszer csak
– Te meg mit csinálsz?
Öt részeg támolyog éjjel az
– Az istennek sem találok 7- az egyik
úton. Megállnak egy kapu elõtt,
eltüsszenti magát,
es buszt!
és 10 percen át nyomják a
mire a másik így
– Hát te teljesen hülye
csengõt.
szól:
Nagy késõre kinyílik az ajtó, vagy?! Kössünk el egy 9-est,
–
és a ház asszonya kiabálni kezd, aztán majd gyalogolunk egy
Egészségedre!!!
hogy hogyan merészelnek éjnek saroknyit.
Erre felébred a
*
közepén csengetni.
harmadik is és
A részeg autós száz
Erre megszólal az egyik
odaszól nekik:
kilométeres tempóban száguld
részeg:
– Ejnye, hát
akkor töltsetek
h á z i l a g t ö r t é n õ k é s z í t é s é h e z már nekem is...
*
szükséges ( t e j a l a p ú ) k e f i r g o m b a e l a d ó !
A férj
hajnalban,
A kefir a bélflóra regenerálásának, karbantartásának, az egészség
megõrzésének alapja!
részegen állít haza. Az asszony
Használati utasítást, tudományos leírást mellékelünk!
már az ajtóban várja.
Egy liternyi kefir elõállításához való (kezdõadag) kefirmag ára: 30 lej.
–Nem szégyelled magad? Te
A gomba egy-két hetente megketdisznó!
Hajnali fél háromkor
tõzi önmagát, s így
mersz hazaállítani?!
a) a naponta elkészíthetõ kefirMire férj:
mennyiség folyamatosan nõ, illetve
b) a fölösleg másoknak továbbadható!
– Csend legyen asszony!
Utánvéttel postázzuk.
Éppen elég büntetés nekem,
Elérhetõség:
hogy duplán látlak.
Email:
*
kefir.caucasus@gmail.com
Mit csinál a jó feleség
Telefon : 0751312868
szeretkezés után?

Viccek

Sepsiszentgyörgyön, a Grigore Balan s.úton,
a Penny szomszédságában
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!
Saját hõközpont, új fûtõtestek,
parkett, csempe, különbejáratú szobák, 1erkély stb.
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
Irányár: 50.000 euro. Alkudható.
Érdeklõdni:
a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com
- Felöltözik, és hazamegy.
*
Az anya meglepi a lányát
egy fiú ölében.
- Azonnal állj fel! - kiált rá.
- De mama én voltam itt
elõbb!
*
Találkozik reggel két

KEFIR

Kriterion könyveket forgalmazok
Brassóban. (A rókaszemû menyecske, Az égig érõ fa, Mûemlékes füzetek és még sok más.)
Telefon: 0730-424286
*
Eladó Borszéken a központban, kõ
alapra épült fa lakóház ( 3 szoba,
konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári
konyha, pince), víz bevezetve,
fásszín, 7 ár udvar, az udvar végén
patak, tiszta telekkönyvvel.
Telefon: 0724-699797, 0266 315616
*
Ha rózsát látsz, én jussak az
eszedbe. Megismerkednék házasság
céljából, egy komoly férfival, aki egyedül lakik és nincsen gyereke. Elvált nõ
vagyok, 43 éves, szõke, kék szemû.
Nem a szépség fontos, hanem egyetértés legyen, szeretet és egymásban
megbízzunk. Nem bánod meg, ha felhívsz.
Telefon: 0754-928706
*

Apróhirdetések
Töltse a hétvégét Vármezõn a
"Muskátlis" vendégházban. Kiadó jutányos áron.
Telefon este 8 órától:
0744-938156
*
Veszek, vásárolok román bélyegsorozatot: virág, állat, híres festmények,
olimpiai emlékbélyegek..
Telefon:
0255 - 257476, 18 óra után

Társkeresõ
Ha szeretetet tudsz viszonozni, ha
szeretnél megismerni, egy 43/180/75,
barna hajú, elvált férfit, akivel jóban,
rosszban szeretnél élni, akkor hívjál bátran a következõ számon:
0741-727345.
Egy gyerek nem akadály.
"Ott várok rád, az út végén"

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2010. júl. 12.
Az “Macedonio Melloni” c. rejtvény megfejtése:
Fény- és hõsugarak. Termoelem. Olasz fizikus .
Nyertesünk: Illyés Árpád Szászrégen-i olvasónk. Gratulálunk!
Hirdessen ingyenesen!
Ha beküldi az utolsó két lapszám hirdetési szelvényeit, a
beküldött hirdetéseket egy alkalommal közöljük ingyenesen
Ezt a lehetõséget csak magánszemélyek vehetik igénybe!
Többszöri közlés esetén: 0,5 új lej (5000 régi lej)/szó.
Jeligére csak felbélyegzett borítékokat továbbítunk.

TÁRSKERESÕ
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APRÓHIRDETÉS

szomszédasszony. Mivel egész
éjjel esett az esõ, így szól az
egyik a másikhoz:
- Igen jól esett az éjjel.
Mire a másik:
- Mit tagadjam nekem is.
*
Hiába erõlködik a férj az
ágyban, nem sikerül csúcsra
juttatnia az asszonyt.
- Mindez azért van, mert
nem segítesz, nem szólsz, hogy

Memmón

mikor kezd jó lenni - veszekszik
a férj.
- Szólnék én, de te olyankor
mindig külföldön vagy.
*
Egy kislány a tánciskola
után panaszkodik az anyjának.
- Képzeld mama, a Béla
folyton tapogat.
- Hadd csak, majd
megbánja egy életre.
Annak idején az apád
is így kezdte.
*
A bolti eladónõ a
kettõs létrára mászik,
hogy levegye a
polcról az árut. A
vásárló férfi tátott
szájjal néz a köpenye
alá, mely alatt, a nagy
melegre való
tekintettel egyáltalán
nincs bugyi.
- Tetszik a
pincsikém? - kérdezi
az eladónõ.
- Azt nem láttam, csak egy
bernáthegyit...
*Az öreg paraszt szekerére
felkéredzkedik egy szemrevaló
menyecske.
Beszélgetnek aztán egyszer
csak megkérdezi:
- Aztán bátyám, mit adna
egy jó p...ért?
- Azért semmit lányom, de
egy jó f...ért odaadnám a
szekeret lovastól.

