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Humor – Viccek
Magvas gondolatok
nõ és férfi
viszonyáról

Egyik feleségemmel sem
volt szerencsém. Az elsõ
elhagyott, a második nem.
James Holt McGavra

Aranymondások Igazságok Bölcsességek

Sepsiszentgyörgyön, a Gr. Balan sugárúton,
(a Penny és a taxiállomás közt félúton)
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!

Saját hõközpont, új fûtõtestek,
Ha nem sikerül elsõre, akkor
parkett,
csempe,
különbejáratú szobák, egy erkély stb.
az ejtõernyõs ugrás nem neked
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
A legbiztosabban úgy való.
Ha egy férfi elcsábítja a
Irányár: 40.000 euró. Alkudható!
feleségedet, legjobb bosszú, ha jegyezhetjük meg feleségünk
A pénz beszél. Azt mondja, Érdeklõdni:
születésnapját, hogy egyszer
hagyod hogy megtartsa.
a 0751-312868 telefonszámon
elfelejtjük.
viszlát.
David Bissonette
vagy
emailben: okipussz@gmail.com
Nash
A nagy kérdés... amire még
Van, aki olyan sötét, hogy
Feleségem és én húsz évig amikor elrepül mellette egy varnem tudtam válaszolni..., „Mit
Aki utoljára nevet, annak
A barátnõmnek és nekem
boldogok voltunk. Azután
akar a nõ?“
jú, azt hiszi, hogy vaku villant. lassú a felfogása.
azonos az ízlésünk. Õ engem
találkoztunk.
Dumas
szeret, én pedig magamat.
Henny Youngman
Ne
köpködj
a
sivatagban!
Ha azok vagyunk, amit megVolt néhány szavam a
Még
szükséged
lehet
rá.
eszünk,
akkor én olcsó vagyok,
Evés közben jön meg a
Egy
ember
apróhirdetett:
feleségemmel - neki egész
‘Feleség
kerestetik’.
Másnap
gyors,
könnyû
és
ízetlen.
szomszéd.
fejezetei voltak velem.
száz levelet kapott.
Van egy túlélõkésem. TúlélSigmund Freud
Mindben ugyanaz állt: Az te az apámat, a nagyapámat...
Zavarban vagyok, mint
Szép és fiatal nõt kell elvenNéhányan
a
hosszú enyémet viheti!
Ádám anyák napján.
ni, mert az legalább hamar ottAnonymous
házasság titkát kérdezik.
Savanyú a szõlõ - mondta az
hagy.
Rendszeresen
járunk
oroszlán
és
megette
a
szüretelõNem örülök, hogy sikerült a
Minden házas embernek
étterembe, hetente kétszer. Egy
ket.
kezelésem.
Tavaly még én volMindenhová elviszem a felekis gyertyafény, vacsora, lágy hinnie kell valamiben. Én azt
tam
Napóleon,
most
meg
csak
ségemet,
de mindig hazatalál.
zene, tánc. Õ kedden megy, én hiszem, iszom még egy
pohárral!
Messzirõl jött ember sokára Tóth Pista.
pénteken.
Henrik Schaefer
ér ide.
Csakis azért kezdtem el koAnonymous
Nem értettem mit mondott a cogni, hogy újra lihegést hallEgy jó nõt meghódítani és doktor, elmehetek, vagy elme- jak.
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 nem elmesélni olyan, mint ti- beteg?
Az idegbaj öröklõdõ betegs z ü k s é g e s ( t e j a l a p ú ) k e f i r g o m b a e l a d ó ! tokban átúszni a Csendes-óceánt.
Mi nem haldoklunk. Mi így ség. Én is a gyerekeimtõl kapA kefir a bélflóra regenerálásának, karbantartásának, az egészség
élünk.
tam.
megõrzésének alapja!
Használati utasítást, tudományos leírást mellékelünk!
Halló! Itt a parapszicholóEgy liternyi kefir elõállításához való (kezdõadag) kefirmag ára: 30 lej.
giai nyomozóiroda. Tudjuk,
Kicsi a bors, fõleg az õrölt.
Csak vigyázzunk az egészséA gomba egy-két hetente megkettõzi önmagát, s így
hogy ön kicsoda és mit akar,
ges életmódról szól könyvekkel.
a) a naponta elkészíthetõ kefirezért a sípszó után tegye le a
Drága szüleim, küldjetek Egy sajtóhiba az életünkbe kemennyiség folyamatosan nõ, illetve
kagylót.
b) a fölösleg másoknak továbbadható!
10.000 Ft-ot, hogy megnyugod- rülhet.
Utánvéttel postázzuk.
jak, nincsenek anyagi gondElérhetõség:
Soha többet nem veszek fe- jaitok.
Miért mindig a horkolók alEmail:
leségül kézilabdás nõt. Bármit
kefir.caucasus@gmail.com
szanak el elõbb?
Telefon : 0751312868
vág hozzám, eltalál.
Korán keltem, hol az arany?

KEFIR

Keresem G y ö r g y M á r i a - M a g d o l n á t ,
gyergyószentmiklósi lakost. Az utóbbi
években Gyergyóditróban tartózkodott..
Telefonszámom:
0255-257476
*
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 alap-

Apróhirdetések
ra 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 és 0266 - 315616
*
Eladó roncsprogram-értékjegy (tichet"rabla"). Telefon: 0740-814600

173/75/58 éves barna értelmiségi
hölgy keres káros szenvedélyektõl
mentes, hasonló életkorú úriembert ság céljából 40-46 éves hölggyel.
tartós kapcsolatra. Csak Kovászna
Én 46/180/75 barna hajú, elvált
megyébõl! Kézdi és környéke elõny- férfi vagyok.
ben. Telefon: 0757162816
Hívásokat és SMS-et várok a kk.
*
telefonszámra: 0741/727345.
Szeretnék megismerkedni házas"Tavasz és szeretet!"

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. márc. 7.
A “Robert Merle” c. rejtvény megfejtése:
Francia filozófus és író. Mesterségem a halál. Sartre.
Nyertesünk: Köves Marietta Gyergyószentmiklós -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/szó.
Jeligére csak felbélyegzett borítékokat továbbítunk.
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