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Humor – Viccek
Ismerõs nekem
Két szõke nõ megy az utcán
és találnak egy tükröt. Az egyik
felveszi, és
belenéz:
- Te, ez a csaj nagyon ismerõs nekem!
A másik is belenéz:
- Te hülye, ez én vagyok!
*
Egy pár kesztyû
Egy férfi bemegy a boltba, és
így szól az eladó hölgyhöz:
- Egy pár kesztyût szeretnék
a feleségemnek venni, de sajnos
nem tudom a méretét.
- Semmi probléma - mondja
az eladó. - Fogja meg a kezem,
és mondja meg, kisebb, vagy
nagyobb a felesége keze!
A férfi megfogja, majd örömmel így szól:
- Ó, éppen ekkora!
Az eladó odaadja neki a kesztyûket, majd megkérdi:
- Még valamit?
- Nos, most hogy mondja,
vennék neki egy melltartót és
egy bugyit is!
*
Lakodalomban
A lakodalomban a menyasszony feje hirtelen megfájdul,
és a võlegény kikíséri. Mikor
visszajön a barátja megkérdezi
tõle:
- Minden rendben van?
- Persze. Adtam neki egy kis
nyugtatót, és most alszik.
- Rendben van, de ne felejtsd
el behúzni a patika cipzárját,
mert kilátszik az adagoló.
*
Karatézó kutya
A nõ elmegy kutyát venni.
- Egy olyan kutyát szeretnék,
ami nagyon erõs, és be van tanítva!
Telep vezetõje:
- Ami azt illeti, van egy karatézó kutyánk!
- Aha, persze. - mondja a szõ-

ke.
- Mondjon neki bármit, és õ
megcsinálja! - mondja a telepvezetõ
- OK. Karatézó kutya, a kerítést!
A kutya pillanatok alatt szétszedi.
- Karatézó kutya, a csillárt!
A kutya felugrik, szétszaggatja a csillárt darabokra.
- Ez jó lesz, elviszem - mondja a nõ.
Otthon megmutatja a férjének:
- Nézd szívem, egy karatézó
kutya!
Mire a férj:

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

Szeretnék megismerkedni egy
komoly, nyugdíjas, szép nõvel.
Lakás van.
Én 180/84 kg barna. õszhajú, nem
dohányzó, nem italozó férfi vagyok.
Jelige: Itt – Ott
Telefon: 0751-382961
*
Megismerkednék olyan férfival,

- Karatézó kutya a farkamat!
*
Víziló
- Mi a különbség az anyós és
a víziló között?
- ???
- Az egyik ronda, nagy szõrös állat. A másik meg aranyosan tudja mozgatni a fülét.
*
Jeruzsálem
Takács úr a feleségével és az
anyósával nyaral Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, és meghal. Egy
temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az
elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk - hárítja el az
ajánlatot a férfi.

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

Társkeresõ
aki egyedül lakik. Nem a szépség
számít – egyetértés legyen és
szeretet. Én 44 éves szõke, kék
szemû nõ vagyok.
Jelige: Együtt jövõben.
Telefon: 0754 928706

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. május 28.
Az “Jean-Philippe Rameau” c. rejtvény megfejtése:
Értekezés a harmóniáról. Gáláns india. Orgona.
Nyertesünk: Molnár Ilona Csíkszereda -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

- De miért? Nagyon szép cere-móniát tudunk szervezni próbálkozik a temetkezési vállalkozó.
- Nézze, uram! Itt most az
anyósomról van szó... kétezer
éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni...
*
Áprilisi tréfa
Április 1-én Móricka felhívja
az anyukáját:
- Anyu, gyere gyorsan haza, a
szobalányon egy idegen bácsi
fekszik meztelenül!
Az anya persze szalad haza,
és ahogy belép az ajtón, feldúltan, Móricka vigyorogva mondja neki:
- Hehe, anyu, ez csak áprilisi
tréfa volt! Nem is egy idegen az
a bácsi, hanem az apu!
*
Móricka jelentkezik
Egy matematikatanár meg
akarja tréfálni osztályát, így feltesz egy kérdést:
- Na, gyerekek, ha ez a terem
6 méter hosszú és 4 méter széles
a fal színe fehér, csíkos nadrág
van rajtam és most fél 12 van,
akkor hány éves vagyok én?
A gyerekek döbbent csendben ülnek, majd egy kis idõ
múlva Móricka jelentkezik:
- A tanár úr 40 éves.
A tanár meglepõdik.
- Tényleg annyi vagyok, ezt
meg hogy találtad ki?
- Hát - mondja Móricka - van
egy 20 éves bátyám, és õ csak
félhülye.
*
Negyedik gyerek
Szõke nõ beszélget a barátnõjével:
- Olyan boldog vagyok a
három gyerekemmel! - mondja
a szõke.
- Nem akarsz még egyet? kérdezi a másik.
- Nem, mert azt olvastam,
hogy a világon minden 4. gye-

rek kínai!
*
Anyaszült meztelenül
Az újdonsült férj a nászéjszakán odaáll anyaszült meztelenül
a felesége elé:
- Ez az, amit nyújtani tudok!
- Rendben Béla, akkor kezd
el nyújtani!
*
Gazdag pasi a bárban
Egy gazdag pasi bemegy a
bárba, leül egy asztalhoz. A
szomszéd asztalnál egy szõke
bombázó ül egyedül. A férfi
rendel egy üveg italt a nõnek.
Nemsokára a nõ visszaküldi az
italt, a címkéjén egy levéllel:
"Ahhoz, hogy ezt az italt elfogadjam, rendelkezned kell
egy Mercedessel, 1 millió dollárral a bankban és 20 centivel a
gatyádban."
A férfi elolvassa, majd mellékeli a saját levelét:
"Van 2 Mercim, 2 millió dollárom a bankban, de a kedvedért
nem fogok 10 centit levágni..."
*
Nem láttál semmit
Móricka kilesi a nõvérét,
amint az éppen egy fickóval
szerelmeskedik az ágyában. A
fiatalember észreveszi, és ad
egy százast Mórickának:
- Aztán nem láttál semmit,
rendben van, öcsi?
- Oké - mondja Móricka és
visszaad egy ötvenest.
- Hát ezt miért adod vissza?
- Maga se fizessen többet,
mint a többiek.
*
A milliomos anyósa
A milliomos anyósát elrabolják az emberrablók. Felhívják a
fickót telefonon:
- Tízmilliót követelünk készpénzben azonnal, különben kivégezzük az anyósát!
- Tudja mit? Adok maguknak
húszmilliót, de akkor diszkrét,
rendes munkát kérek!
*
Feleséget keres

Egy férfi felad egy társkeresõ
hirdetést:
"Feleséget keresek!"
Másnap kap egy csomó levelet, mindegyikben ez áll:
"Mit szólna az enyémhez?"
*
Átlátszó fém
- Mi az, ami 100% fém, mégis átlátszó?
- ???
- Drótkerítés.
*
Fajgyûlölet
Szörnyû dolog a fajgyûlölet!
Úgy bánnak itt a becsületes indiánokkal meg a zsidókkal,
mint valami koszos cigánnyal...
*
Brad Pitt, Schwarzenegger,
Madonna...
- Mi az: Arnold Schwarzeneggernek hosszú, Bred Pittnek
rövid, Madonnának nincs, a Pápa meg nem használja?
- ???
- Vezetéknév!
*
Állatorvos várójában
Három kutya üldögél az állatorvos várójában és beszélgetnek:
- Te miért vagy itt, pitbull?
- Én sajnos megharaptam a
gazdámat!
- Akkor téged biztosan el
fognak altatni...
- És te, rottweiler miért vagy
itt?
- Én széttéptem a szomszéd
bácsit!
- Hát akkor téged is elaltatnak...
- És te, dobermann miért
vagy itt?
- Amikor a gazdasszonyom
lehajolt, hátulról magamévá tettem és közben jól összekarmoltam a hátát.
- Na akkor téged is elaltatnak!
- Dehogy, engem csak azért
hozott, hogy levágják a körmöm!

Edward Sapir

