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Humor – Viccek
Viccek
George Bush a pokolban
George Bush meghal és a pokolba kerül. Az ördög már várja.
- Nem tudom, mit tegyek, rajta
vagy a listámon, de egyetlen szabad szobám sincs. De mivel neked
mindenképpen a pokolban kell maradnod, valamilyen megoldást kell
találnom. Van itt néhány különc,
akik messze nem annyira rosszak,
mint te. Egyet közülük szabadon
fogok bocsátani, te pedig elfoglalod a helyét. Eldöntheted, kinek a
helyére akarsz kerülni.
- Ez jól hangzik - gondolja
Bush, így el is indulnak.
Az ördög kinyitja az elsõ szoba
ajtaját. A szobában egy nagy uszodában Reagan fuldoklik. Elmerül,
felmerül, elmerül, felmerül...
- Á, nem - mondja Bush - ez
nem nekem való, én nagyon rossz
úszó vagyok.
Az ördög kinyitja a második
ajtót. A szoba tele van sziklákkal és
Nixon próbálja a köveket egy fakalapáccsal összetörni.
- Nem, nekem problémám van a
vállammal, nagy kín lenne nap
mint nap követ törni.
Az ördög kinyitja a harmadik

ajtót. A szobában Clinton fekszik a
hátán, kezénél és lábánál fogva a
padlóhoz kötözve. Clinton fölött
Monica Lewinsky guggol és elégíti
ki orálisan. Bush tágra nyílt szemmel bámulja õket, majd megszólal:
- Na, ezt el tudnám viselni.
- Rendben van - röhög fel az ördög. - Szabad vagy, Monica!
*

A postás
Az öreg postás már 35 éve hordta ki a küldeményeket nap, mint
nap, hóban és szélben éppúgy, mint
a legnagyobb forróságban. Lassan
elérte a nyugdíj korhatárt, és azok
az emberek, akik ismerték és szerették (mert mindenkivel kedves és
udvarias volt), mind megajándékozták valamivel utolsó munkanapján.
Az egyik háznál a teljes család
várta, és egy kis ajándékcsomagot
nyomtak a kezébe.
A másiknál kapott egy doboz finom szivart.
A harmadiknál (akivel többször
váltott pár szót horgásszenvedélyérõl) nagy doboz csalit kapott.
Az egyik háznál pedig a gyönyörû, fiatal szõke háziasszony sokat sejtetõ hálóköntösben várta,
megfogta a kezét, bevezette a hálo-

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
Eladó p ó n i l ó és k i s k o c s i r á m p a .
Tel.: 0731-502209
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljesen
felújított tégla tömbház eladó vagy elcserélem Bihar megyei vagy Nagyvárad
környéki kertes házra.
Telefon: 0367-409051 ,
0741-401256
*
Eladok egyházi jellegû könyvsorozatot:
Tóth Tihamér Összegyûjtött munkái (20
kötet, vászonkötés).

Apróhirdetések
Ár megegyezés szerint!
Telefon: 0255-257476 – 18 óra után
*
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

167/90/61 éves hölgy keres ha sonló életkorú úriembert komoly kapcsolatra, aki szereti az irodalmat, mû- házasság céljából egy megbízható
vészetet. Kolozsváriak elõnyben.
nõt. Kovászna megye elõnyben.
Telefon: 0740037502
Jelige: "Nem fogsz csalódni"
*
Tel: 0731-502209 - 17.00 óra
64 éves, független, nem iszákos,
után
nem dohányzó férfi vagyok; keresek

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2011. szept. 19.
A “Joseph Sauveur” c. rejtvény megfejtése:
Stacionárius hullámok. Zenei akusztika. Hanglebegés.
Nyertesünk: N a g y I l o n a K é z d i v á s á r h e l y -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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APRÓHIRDETÉS

szobába, és élete legszenvedelyeseb szeretkezésében részesítette.
Miután kipihenték magukat, a lány
kiment a konyhába, és nagyszerû
reggelit készített. Miközben evett,
meglátta, hogy kávéscsészéje alatt
egy százas lapul.
- Amit eddig kaptam, túl szép
ahhoz, hogy szavakba lehessen önteni! - mondja a postás. - De szeretném megkérdezni, a százast miért
kapom?
- Tegnap este mondtam a férjemnek, hogy ma lesz az utolsó
munkanapod - válaszol a lány - és
megkérdeztem, mit adjak neked.
Azt mondta: "Ba*dmeg, adj neki egy százast!" A reggeli már az
én ötletem volt.
*

Köcsögök az út szélén
Az országúton hatalmas viharban megy egy kamionos.
Lát egy piros esõkabátos embert
az út szélén, megáll. Kinyitja az
ajtót és megkérdezi:
- Mit akarsz?
- Én vagyok a piroskabátos köcsög, és éhes vagyok.
Gondol egyet a kamionos, kidobja neki az ebédjét, majd továbbhajt. Nemsokkal késõbb lát egy
sárga esõkabátos embert az út szélén. Mellette is megáll.
- Mi kéne?
- Én vagyok a sárgakabátos köcsög, és szomjas vagyok.
A kamionos kidobja neki az innivalóját, majd továbbhajt.
Kis idõ múltán újabb, kék esõkabátos embert lát az út szélén.
Megáll.
- Na, neked mi kéne, te, kékkabátos köcsög?
- Jogosítvány, forgalmi engedély...
*
- Mi az abszolút lehetetlen?
- ???
- Hogy két kopasz hajbakapjon.
*
Egy autós az országúton haladva
megpillant egy autót, ami fának
szaladt, és az egyik barátját, aki az
út mellett sírva ül a földön.
Megáll és odamegy a barátjához:

Sepsiszentgyörgyön, a Gr. Balan sugárúton,
(a Penny és a taxiállomás közt félúton)
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!
Új külsõ hõszigetelés, saját hõközpont, új fûtõtestek,
parkett, csempe, különbejáratú szobák, egy erkély stb.
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
Irányár: 35.000 euró. Alkudható!
Érdeklõdni:
a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com
- Haver, veled meg mi történt?
Az rámutat a roncsra:
- Nézd!
- Ugyan már, ne sajnáld azt az
autót, veszel majd egy másikat, a fõ
hogy élsz!
- Nem, nézz a kocsiba!
- Ugyan már, tényleg nagyon
sajnálom haver, de találsz majd egy
másik szõke csajt!
A barát egyre jobban sír:
- Nézz a szájába!
*
Tanítónéni felszólítja Pistikét,
hogy feleljen az ötéves tervbõl.
Pistike:
- Az ötéves tervnek köszönhetõen annyi krumpli fog az idén teremni, hogyha azt egy halomba
hordanák, felérne a Jóisten lábáig.
- Na de Pistike! - szól rá a tanító néni - Tudod jól, hogy nincsen
jóisten.
- Miért? Krumpli van?
*
A per elõtt az ügyvéd biztosítja
a gazdát, hogy nyerni fog.
- Nem segítene a dolgon, ha küldenék a bírónak egy-két kacsát? kérdezi a gazda.
- Ó, egek! Eszébe ne jusson - feleli az ügyvéd. - Ezzel csak ártana
magának, a bíró megvesztegetési
kísérletnek tekintené.
A tárgyalás után az ügyvéd gratulál ügyfelének, amiért felmentették:
- No látja, ugye megmondtam,
hogy megnyerem magának a pert.
- Valóban - így a gazda - de
azért én elküldtem azt a két kacsát
a másik fickó nevében.

*
Kocsmában mesél a seregben
történtekrõl egy srác a barátainak:
- Egyszer meg a táborban beleestem a pöcegödörbe...
- Hát ez szar ügy... és meddig ért
neked a szar?
- Egészen a térdemig süllyedtem...
- Még szerencse, hogy ilyen kevés volt benne.
- A fenét! Fejjel lefele estem bele!
*
A telefon cseng, és Móricka veszi fel a kagylót.
- Halló?
- Szervusz kisfiam, beszélhetnek az apukáddal? Itt a fõnöke beszél.
- Melyik? - kérdezi Móricka - az
a piszkos patkány, az a kövér disznó, vagy az a szemét tróger?
*
Egy asszony egy kisbabával
elmegy az orvoshoz. Az orvos
megvizsgálja a
babát, megméri a súlyát, és
megállapítja, hogy egy kicsit
soványka. Megkérdezi a nõtõl:
- Anyatejet vagy tápszert eszik a
baba?
- Anyatejet.
- Akkor kérem legyen szíves
derékig levetkõzni.
Az orvos megtapintja, megnyomkodja a nõ mellét, és megállapítja:
- Érthetõ, hogy nem lakik jól a
kisbaba, hisz Önnek nincs is teje.
- Nem csoda, mert én a nagynénje vagyok, nem az anyja!

Tertullianus

