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Humor – Viccek
Közlekedési táblák
- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy
lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva:
"Vigyázat, iskola! Lassítson!"
*
Mérkõzés után
A mérkõzés után az edzõ így
szól a csatárhoz:
- Öregem, téged csak két dolog akadályoz abban, hogy jó
futballista legyél!
- Micsoda?
- A két lábad.
*
Csak semmi pánik
A repülõ az Atlanti-óceán fölött száll, amikor megszólal a
kapitány:
- Kedves utasaink, szélcsendes idõben utazunk, az út felét
már megtettük.
Ha kitekintenek a jobb oldali
ablakon, láthatják, mindkét motor mûködik. Ha balra néznek,
láthatják: a bal oldali két motor
lángokban áll.
Kérem, ne essenek pánikba!
Nézzenek le, s az óceán mozdulatlan tükre felett egy kis fehér
foltot láthatnak. Az egy ejtõernyõ. Én innen beszélek...
*
Móricka és Amerika
Tanárnõ: Na, Móricka itt van
ez a térkép. Mutasd meg rajta
Amerikát!
Móricka: Tessék, itt van!
Tanárnõ: Na, osztály, azt tudjátok, ki fedezte fel Amerikát?
Osztály: Móricka!
*
Ha viszket
- Ha a bal szemed viszket:
bánat ér.
- Ha a jobb szemed viszket:

öröm ér.
- Ha a feneked viszket: aranyér.
*
Parasztbácsi
Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságmûsorába:
- Találtam egy pénztárcát,
benne van 30.000 forint, 500
dollár és 30.000 euró. - mondja
a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más

Sepsiszentgyörgyön 3 szobás tel jesen felújított tégla tömbház eladó
vagy elcserélném Bihar vagy Szatmár megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051
0741-401256
*
Eladok kalapos mesterséghez
mindenszükséges szerszámot, régi
történelmi, - természetrajzi, - orvosi, - világirodalmi könyveket kizárólag gyûjtõnek
Telefon: 0255-257476 - 18 óra
után.
*
Eladó: régi történelmi könyvek,

Apróhirdetések

nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy
zeneszámot.
*
Végeredmény
Hazamegy Pistike a focimeccsrõl, és büszkén újságolja:
- Képzeld, Papa, két gólt is
rúgtam!
- Nagyszerû. És mennyi lett a
végeredmény?
- 1:1.
*
Ugratni akar

bélyeggyûjtemény, zenegép két
hangszóróval, videólejátszó, jó, magyarul beszélõ kazetták, videókamera. Ár: megegyezés szerint
Telefon: 0751-382961, 0751382961
*
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

Szeretnék megismerkedni egy
komoly, nyugdíjas, szép nõvel.
Lakás van.
Én 180/84 kg barna. õszhajú, nem számít – egyetértés legyen és
dohányzó, nem italozó férfi vagyok. szeretet. Én 44 éves szõke, kék
Jelige: Itt – Ott
szemû nõ vagyok.
*
Jelige: Együtt jövõben.
Megismerkednék olyan férfival,
Telefon: 0754 928706
aki egyedül lakik. Nem a szépség

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. ápr. 30.
Az “II. Rákóczy György” c. rejtvény megfejtése:
Szászfenesi csata. Havasalföld. Lengyelország.
Nyertesünk: Kiss Éva Marosvásárhely -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

Egy úriembert a villamoson
megszólít egy jóképû srác:
- Megkeféltem a feleséged! majd továbbáll.
Ez megismétlõdik az elkövetkezõ három napon is. A lassan
idegessé váló férfi elmeséli a
történteket a feleségének.
- Ugyan már! Csak ugratni
akar valaki! - mondja az asszony.
Másnap a villamoson ismét
megjelenik a fiatalember:
- Mi van öregem? Panaszkodunk, panaszkodunk?
*
Esernyõlopás
Peti új esernyõt
vesz, és fél, hogy ellopják. Ezért egy cédulát tesz rá a ruhatárban:
"Ez az esernyõ a
középsúlyú ökölvivó
bajnoké, aki három
perc múlva visszajön."
Mikor indul haza,
az esernyõ helyén
csak egy cédulát talál, amin ez áll:
"Az esernyõt a
hosszútávfutó bajnok
vitte el, aki soha nem
jön vissza."
*
Szülés után
Szülészeten a nõvér kérdezi
szülés után a kismamát:
- Asszonyom, beengedhetem
az apukát?
- Isten ments! Mindjárt itt a
férjem!
*
A tanulékony Móricka
Móricka lefekvés után egy
óvatlan pillanatban átlopakodik
az anyja hálószobája ajtajába,
hátha bekönyörögheti magát éjszakára.
Látja, hogy anyja a hálóinge
alatt a kebleit és a lába közét simogatja és kéjes hangon suttog-

ja:
- Férfit akarok, férfit akarok...
Néhány nap múlva a szokásos éjjeli gyerekszobai rutin bepillantás során az anyuka azt
látja, hogy csemetéje alvás helyett a gatyájában kotorászva ismételgeti:
- Biciklit akarok, biciklit akarok, biciklit akarok...
*
Feszültség
- Jean, mekkora feszültség
van az elektromos hálózatban?
- 220 Volt, uram.
- Nem azt kérdeztem, hogy
mennyi volt, hanem, hogy mennyi van most!
*
Boltban
Apa fiával sétál a boltban épp
az óvszereken keresztül. A gyerek kézbevesz egy 3 db-os csomagot és megkérdezi:
- Apa, ez kiknek van?
- Középiskolásoknak. Egy
péntekre, egy szombatra, egy
vasárnapra.
- A srác kivesz egy 6 db-osat,
kérdés ugyanaz, ez kinek van?
- Ez fiam, egyetemistáknak.
Kettõ péntekre, kettõ szombatra, kettõ vasárnapra.
- A srác talál egy 12 db-osat:
ez kinek?
Apa válaszol:
- Ez fiam, házasembereknek.
Egy januárra, egy februárra,
stb...
*
Tagadó mondat
- Pistike, mondj egy tagadó
mondatot!
- A Gyuri megette az uzsonnámat.
- De hát hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.
*
Az elsõ férfi
Nászéjszaka után a férj megkérdi újdonsült feleségét:

- Mondd, drágám, ugye én
voltam az elsõ férfi, akivel
együtt aludtál?
- Igen, ebben teljesen biztos
lehetsz. A többiekkel egy percet
se aludtam egész éjszaka...
*
Részeg székely
Az öreg székely kegyetlenül
be van nyomva, mint a rajzszög,
s a kocsmából hazafelé baktat a
szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendõr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg,
hogy majd lefordul a kocsiról,
szerencsétlen ló meg csak megy
a feje után, még baleset lesz belõle.
Az öreg székely csak mordul
rá egyet!
A rendõr intézkedés gyanánt
a következõket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha
most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát,
s közli:
- Mit szólhatnék? Rendõr vejem még úgysem volt!
*
Bolondok házában
A bolondok házában az egyik
ápolt elkezd kiabálni:
- Én vagyok Napóleon!
Egy másik megkérdezi:
- Honnan tudod?
- Isten mondta nekem!
Hátulról egy harmadik:
- Hazugság, én meg sem szólaltam!
*
Póker a diliházban
Két õrült a diliházban pókerezik. Az egyik megszólal:
- Sakk!
- Te hülye! A dominóban
mióta van szabadrúgás?
*
Interfész
- Hol fészkel az Intermadár?
- ???
- Interfészekben.

Jean-Philippe Rameau

