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Humor – Viccek
Temetõ

nézi, majd megszólal:
- Komám, nem csoda, hogy fázol, az összes földet lerúgtad magaHárom férfi utazik autóval. Bale- dról...
setet szenvednek, mindhárman
meghalnak.
A mennyországban Szent Péter
Gyerekek
fogadja õket:
- Mielõtt eldöntenénk hova kearanyköpései...
rüljetek, mondjátok el, mit szeretnétek, mit mondjanak az emberek a
– A lepke egy olyan rovar,
temetéseteken.
amely
a helikopterek családjába
Az elsõ válasz:
tartozik.
Azt szeretném, ha az emberek
– A leghasznosabb állat a
azt mondanák: jó férj, jó apa, jó ordisznó. Mindene felhasználhavos volt.
tó: elejébõl, hátuljából hús van,
A második:
- Én azt szeretném, ha azt mon- a bõrébõl cipõ, a szõrébõl kefe,
danák: jó férj, jó apa, jó tanár volt. a nevével meg káromkodni lehet.
A harmadik válasz:
– Az állatkert egy szuper
- Én meg azt szeretném, ha azt
hely.
Olyan állatokat is lehet
mondanák: „Nézzétek! Megmozlátni,
amelyek
nem is léteznek.
dult!”
– Nem vagyok megkeresztel*
Temetõre zuhan egy repülõgép. ve, de azért be vagyok oltva.
– Az életbiztosítás egy olyan
A mentõcsapat jelentése: eddig
pénz,
amit az kap meg, aki túléli
500 halottat találtunk, de még
a halálos balesetet.
ásunk!"
– Nem tudom hány éves va*
gyok,
mert ez állandóan váltoEgy ember éjszaka megy át a tezik.
metõn, mikor kopácsolást hall. Az
– Nagyon megijedtem, amiegyik sírnál valaki a sírkövet vési.
kor
Anya megbetegedett. Azt
- A francba, a szívbajt hozta
hittem,
hogy Apu fog fõzni
rám... mit csinál itt maga az éjszaka
ránk.
közepén?
– Az akvárium egy miniten- Elírták a nevemet, azt javítom.
ger,
ahol a házi halacskák úsz*
kálnak.
- Kihez megy az angol lord, ha
– A gyerektartás a gyerekek
rangjának megfelelõ síremlék-készífizetése, amikor Apa elköltözik
tõt szeretne találni?
otthonról.
- Sir Köves-hez.
– Az örökbefogadás sokkal
*
jobb
lehetõség, mint a szülés. A
A részeg ember megy haza a
kocsmából, és véletlen betéved a szülõk saját maguk választhattemetõbe. Ahogy ott botorkál, bele- ják ki a gyereket, és nem kell
esik egy frissen ásott sírba. Elalszik, mindenáron elfogadniuk azt,
majd kis idõ múlva arra ébred, hogy amit éppen kapnak.
– A Pápa a Vákuumban larettenetesen fázik. Elkezd kiabálni:
kik.
- Segítség, fázom !
– Minden hal termel ikrát, az
Arra téved egy másik részeg,
oroszok még kaviárt is.
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,
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,

Apróhirdetések
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. június 25.
Az “Edward Sapir” c. rejtvény megfejtése:
Indián nyelv. Strukturalista. Fonéma.
Nyertesünk: Veress Erzsébet Nagyvárad -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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– A teheneknek nem szabad
gyorsan futniuk, hogy ki ne lötyögjön a tejük.
– A férfiak nálunk csak egy
nõvel házasodhatnak. Ezt úgy
hívják, hogy monotónia.
– Nem értem, miért haragszik
rám annyira Anya, hogy összetörtem a vázát. Úgyis már öreg
volt, meg kínai, és nem is a miénk.
– A nõvérem már megint kitûnõvel fejezte be az osztályt,
csupa ötösök. Fogadjunk, hogy
szándékosan csinálja ezt velem.
– A Nagyi elköltözött a túlvilágra. Végre nekem is van valakim külföldön.

Viccek
Nászéjszaka után
Az anya megkéri három lányát számoljanak be a nászéjszaka után hogy milyen a férjük
teljesítménye. Az elsõ lánynál
eljön az idõ. Másnap az anya
kap egy telefont:
- Tchibo!
Anyuka nem érti de meglátja
a reklámújságban a hirdetést:
„Élvezet
az
utolsó
cseppig!“
Eljön az idõ
a másodiknál
is. Õ is telefonál:
„Cardo
matracok!“
Anyuka nézi:
„Óriási
élvezet, king size!“
A harmadik
lánynál is itt az idõ. Õ is telefonál: „British airways!“
Az anya ezt olvasta mielõtt
elájult:
„Minden héten hét nap,
Mindkét útvonalon naponta ötször!“

*
Két cápa
Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. Olyan vacak
napolajat használt, hogy napokig hasmenésem volt tõle!
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szõke nõt. Olyan
üres volt a feje, hogy egy hétig
nem tudtam lemerülni!
*
Tampon
Két óvodás beszélget:
- Én egy kisautót kérek a születésnapomra. És te mit kérsz?
- Tampont.
- Az mi?
- Nem tudom, de lehet vele
síelni, teniszezni és úszni is.

Az öregedés jelei
1. Külön alszol a fogaidtól.
2. Megpróbálod kihúzni a
redõket a zoknidból, amikor
rájössz, hogy nincs is rajtad
zokni.
3. Ha reggel felébredsz,
pont úgy nézel
ki, mint a fényképed a jogsidban.
4. Csak a második próbálkozásra tudsz kikelni az ágyból.
5. A "kimaradok éjszakára"
számodra azt jelenti, hogy a
kertben alszol.
6. A "boldog
órák" szunyókálással telnek.
7. Nyaralni mész, de elõbb
fáradsz el, mint ahogy a pénzed elfogy.
8. A gyerekednek olyat
mondasz, amit az anyád mon-

dott neked, és amit mindig is
utáltál.
9. A súlyemelésrõl alkotott
elképzelésed a "felállás a
székbõl".
10. Jóval hosszabb idõ
alatt pihened ki magad, mint
amennyi idõ alatt elfáradtál.
11. Emlékezeted rövidül,
panaszaid hosszabbodnak.
12. A noteszodban a legtöbb név úgy kezdõdik, hogy
"Dr".
13. Csak ülsz a hintaszékben, de nem tudod beindítani.
14. A gyógyszerész a legújabb barátod.
15. Akkor nevezed magad
szerencsésnek, ha megtalálod
a kocsit a parkolóban
16. Kétszer annyi ideig
tart, hogy feleannyit láss.
17. Minden fáj. Ami meg
nem, az nem mûködik.
18. Két órán át keresed a
szemüveged, ami a fejeden
van.
19.. Belemélyíted a fogaidat a húsba, és azok ott maradnak...
20. Már feladtad az összes
rossz szokásodat, de semmi
sem lett jobb.
21. Türelmesebb lettél, de
ez tulajdonképpen csak fásultság.
22. Végre összeszeded a
gondolataidat, de akkor meg a
tested esik szét
!!! Ha ezt nem küldöd tovább öt régi ismerõsödnek,
öttel kevesebben fognak nevetni a Földön. Ezzel nem
akarom azt állítani, hogy öreg
vagy, csak mások fiatalabbak.*
*Észrevetted, milyen kellemes nagy betûkkel írtam,
hogy könnyebben olvasd?

Torquato Tasso

