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Humor, játék, rejtvény, hirdetés
sem voltam - feleli a nõ ártat- Sepsiszentgyörgyön, a Gr. Balan sugárúton,
lanul.
(a Penny és a taxiállomás közt félúton)
- Akkor tudja mit - mondneked. Meg a nyaralót is...
ja a doki sóhajtva -, menjen
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!
A férj feldúltan megkérdi haza és mondja meg az édea taxisofõrt:
Saját hõközpont, új fûtõtestek,
sanyjának, hogy készüljön
- Ezek után, Ön szerint, fel Jézus második eljövetelé- parkett, csempe, különbejáratú szobák, egy erkély stb.
mit tegyek?
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
re!
A taxisofõr kajánul:
Irányár: 35.000 euró. Alkudható!
- Szerintem takarja be az
Arra nem is gondolsz... Érdeklõdni:
urat, nehogy megfázzon.

Humor – Viccek
Mit tegyek?
Feldúlt vendég ül be a taxiba, bemondja a címet, majd
elkezdi mesélni a történetét:
- Uram, most jöttem rá,
hogy a feleségem megcsal
engem, és most is a szeretõjével hetyeg a házamban. Megkérhetem, hogy jöjjön be velem, és késõbb, a bíróságon
tanúskodjon?
A taxis gondolkodik kicsit, majd végül igent mond.
Mikor megérkeznek, a férj
beront a hálószobába, lerántja a takarót, és ott találja a feleségét egy idegen férfival
félreérthetetlen helyzetben.
Felordít:
- Tudtam! Ezt mivel magyarázod, te lotyó?
A felesége kicsit félve:
- Tudom, hogy dühös
vagy, de tudod, a névnapodra
kapott vadiúj sportkocsit a
tõle kapott pénzbõl vettem

Örömhír
- Kisasszony, mondja meg
a férjének az örömhírt, hogy
apa lesz. - mondja az orvos a
fiatal nõnek az alapos kivizsgálás után.
- Doktor úr, nekem nincs
férjem, még hajadon vagyok...
- Akkor mondja meg a võlegényének... - folytatja a doki.
- De doktor úr, võlegényem sincs! - válaszolja a lány.
- Akkor mondja meg a
szeretõjének - mondja a doki.
- Az sincs, és még férfival

KEFIR

házilag történõ készítéséhez
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 kefir a bélflóra regenerálásának, karbantartásának, az egészség
megõrzésének alapja!
Használati utasítást, tudományos leírást mellékelünk!
Egy liternyi kefir elõállításához való (kezdõadag) kefirmag ára: 30 lej.
A gomba egy-két hetente megkettõzi önmagát, s így
a) a naponta elkészíthetõ kefirmennyiség folyamatosan nõ, illetve
b) a fölösleg másoknak továbbadható!
Utánvéttel postázzuk.
Elérhetõség:
Email:
kefir.caucasus@gmail.com
Telefon : 0751312868
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljesen
felújított tégla tömbház eladó vagy
elcserélem Nagyvárad környéki kertes
házra.
Telefon: 0367-409051 ,
0741-401256
*
Eladok egyházi jellegû könyvsorozatot:
Tóth Tihamér Összegyûjtött munkái (20
kötet, vászonkötés).
Ár megegyezés szerint!
Telefon: 0255-257476 – 18 óra után
*
Kriterion könyveket forgalmazok Brassóban. (A rókaszemû menyecske, Az ég-

Apróhirdetések
ig 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 és 0266 - 315616

50 éves független nem iszákos,
nem
dohányzó
fiatalember
megismerkedne hozzá hasonló
*
hölgyekkel, bará tság illetve házasság
64 éves, független, nem iszákos,
céljából.
Jelige: az õszinte szeretet.
nem dohányzó férfi vagyok; keresek
*
1 6 7 / 9 0 / 6 1 é v e s h ö l g y k e r e s házasság céljából egy megbízható
hasonló életkorú úriembert komoly nõt. Kovászna megye elõnyben.
kapcsolatra, aki szereti az irodalmat,
Jelige: "Nem fogsz csalódn i"
mûvészetet. Kolozsváriak elõnyben.
Tel: 0731-502209 - 17.00 óra után
Telefon: 0740037502

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. június 27.
A “Sassetta” c. rejtvény megfejtése:
Stefano di Giovanni. Szent Ferenc oltár. Hullámzó vonalak.
Nyertesünk: O l á h E d i t B r a s s ó -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.

TÁRSKERESÕ
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APRÓHIRDETÉS

Két éves tengerentúli szolgálat után hazatér a katona, s
feleségét egy újszülött társaságában találja az ágyban.
- Melyik szemét barátom
volt az? - kérdezi õrjöngve Biztosan Alex, nem?
- Ugyan, ugyan - tiltakozik sírva az asszony.
- Akkor az a rohadt Steve...
- Dehogy.
- Fogadok, más nem lehetett, csak az a sunyi Brian...
- Nem, drágám. Arra nem
is gondolsz, hogy nekem is
lehetnek barátaim?

a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com

ken billiárd a haverokkal,
szombat este egy baráti sörözés a fiúkkal, megbeszéljük
a hét eseményeit, lazítunk,
vasárnap többnyire becsúszik
egy mozi. Hát, kb. ennyi. Ez
megfelel neked, drágám?
- Persze, édes. Én is elmondom neked, hogy én
hogy osztom be az estéimet.
Ezt sokkal egyszerûbb megjegyezni, mint a tiedet: minden este 9-kor szeretkezem, s
aki itt van, itt van, aki nincs,
az nincs.

Cowboy vagy sem?

Idõbeosztás
Ifjú házasok beszélgetnek
az elsõ közös napjukon.
- Drágám - kezdi a férj -,
most, hogy összeházasodtunk és együtt fogunk élni,
elmondanám miheztartás végett, mik a sztenderd programjaim: hétfõn este, munka után a kollégákkal szoktunk kicsit tekézni, kedden
este teremfoci van, szerdán a
focicsapattal közösen meccset nézünk, csütörtökön kártyaparti a barátaimnál, pénte-

Amerikai kisvárosban egy
bárban idõsebb férfi farmernadrágban, cowboy-kalappal,
bõrdzsekiben nézeget egy nagyon szexis fiatal nõt, aki
meg is szólítja:
- Ugyebár ön egy igazi
cowboy?
Mire a válasz:
- Igen, azt hiszem... egész
nap a farmon a lovakkal foglalkozom, kerítést javítok, teheneket terelgetek... tehát azt
hiszem, cowboy vagyok. És
ön?

Mire a fiatal nõ:
- Én leszbikus vagyok.
Egész nap a nõkre gondolok.
Reggel ébredéskor, zuhanyozás közben, munka közben...
mindig.
Egy idõ után érkezik egy
házaspár, ránéznek a férfire
és megkérdik õk is:
- Ön ugye cowboy?
Mire a férfi nagyon-nagyon gondterhelten:
- Nem, most jöttem rá,
hogy leszbikus vagyok.

Szexshopban
Egy öreg néni remegõ lábbal lopakodik be a szexshopba, és odamegy az eladóhoz.
- Fi-fi-fiatalember, v-van
magu-guknál mû-mû-mûpénisz?
Az eladó meglepõdik, de
válaszol:
- Természetesen van,
asszonyom.
- O-o-olyan nagy, ró-rórózsaszín is va-van?
- Igen, van.
- Me-meg tu-tu-tudja monda-da-ni, hogyan ke-kell kiki-kapcsolni?

Páskándi Géza

