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Humor – Viccek
Olyan, mint egy sivatagi délibáb.
A távolban paloták, pálmák,
tevék látszanak.
Aztán mikor közelebb érsz,
Abortusz
akkor eltûnik a palota, a pálmák
Drágám, nem lehetne mégis és kettesben
elvetetni ezt a gyereket?
maradsz a tevével.
- Na de Lajos, már elmúlt 10
éves!
Zöldségesnél
- Akkor legalább azt a rohadt
Egy nõ dinnyét vásárol. Vagy
hegedûjét?
harmincat
megnyomkodott,
szagolgatott,
Apróhirdetés
mire a zöldséges:
Egy férfi felad egy hirdetést:
- Legközelebb a férjét küldje
"Feleséget keresek!"
el vásárolni, az nem válogatós.
Másnap kap száz levelet,
- Mibõl gondolja?
mindegyikben ez áll: "Mit szól- Ha az lenne, nem magát vetna az enyémhez?"
te volna feleségül.

Házastársi
piszkatúrák

Fürdetés
Az anyuka fürdeti a kisfiát,
amikor az megkérdi:
- Anyu! Ha megnövök, nekem is két fütyim lesz, mint
Apunak?
- Ugyan már Pistike, honnan
veszed, hogy Apunak kettõ lenne?
- Amikor pisil, akkor mindig
a kicsit veszi elõ. Amikor meg
megjön
a bejárónõ, akkor a nagyobbikat...

Papás-mamás
- Játsszunk papást-mamást javasolja Móricka a kis Ernának.
- Jó, kezd el te!
- Bár sohase vettelek volna
feleségül!

Bosszú
Összeveszik a házaspár, a
férj dühösen kiabálja:
- Ha meghalsz, a sírkövedre
azt fogom íratni, hogy"Itt nyugszik a feleségem - olyan hidegen, mint életében."
Határnál
A feleség dühösen vág visKovács úr és felesége kirán- sza:
dulni megy.
- Ha te meghalsz, én meg azt
Kovács úr megkérdi a vá- íratom a sírkövedre:"Itt nyugmostól:
szik férjem - olyan mereven,
- Aranyat lehet átvinni?
mint még soha."
- Lehet.
- És 120 kilót?
- Azt nem.
Ekkor odafordul a feleségéhez:
Drága étkészlet
- Hallod aranyom? Te itthon
Két férfi beszélget.
maradsz.
– Nem értem, hogy vehettél
ilyen drága étkészletet a feleséDélibáb
gednek!
Milyen valójában a házas– Drága volt, de megérte. A
ság?

Viccek

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. július 9.
Az “Giuseppe Saragat” c. rejtvény megfejtése:
Köztársasági elnök. Moro. Szociáldemokrata.
Nyertesünk: Orosz Mária 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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feleségem azóta a mosogató közelébe se enged.
*
Megerõszakolta
Egy takarítónõ feljelentést
tesz a rendõrségen, hogy a munkahelyén megerõszakolta egy
férfi a folyosón.
– És nem tudott elmenekülni?
– kérdezi a rendõr.
– Hogyan menekültem volna
el? Jobbról fal, balról fal, mögöttem a férfi, elõttem meg már
föl volt mosva!
*
Berúgta
– Jean, berúgta a motort?
– Igen uram, ott fekszik az
árokban.
*
Csinos pincérnõ
Egy fickó bemegy az étterembe. Leül, nézegeti az étlapot, majd megjelenik a csinos
pincérnõ:
– Jó napot kívánok, mit hozhatok?
– Ebédelni szeretnék.
– És konkrétabban mire gondol?
– Konkrétan a szeretkezésre
gondolok, de most enni jöttem
be.
*
Mocskos beszéd
Kívánós hangulatban levõ
feleség a férjéhez:
– Ernõ, súgjál valami
mocskos dolgot a fülembe!
– Konyha.
*
Rágós hús
A lakodalomban odafordul a menyasszony a võlegényhez:
– Te, Józsi, ez a hús olyan rágós, hogy alig bírom megenni!
– Talán hajtsd fel a fátylad,
kicsim!
*
Ne lopj!
Választás utáni jó tanács:
Ne lopj! – a kormány nem tû-

ri a konkurenciát.
*
Szabálytalan
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy egy piros
lámpán, és zavartan mondja a
fiúnak:
– Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem szabad
ám csinálni!
– Semmi baj, apa! – mondja a
fiú. – A mögöttünk jövõ rendõrautó is átjött rajta!
*
Távcsöves
– Mi a távcsöves?
– ???
– Messzirõl jött hajléktalan.
*
Vicces
„küldd tovább“ email!
Ezt a továbbküldõs e-mail-t a
XVIII. században indította útjára egy informatikus szerzetes,
másnap õ lett XIII. Piusz pápa.
– Isaac Newton továbbküldte, és másnap a fejére esett egy
alma.
– Albert Einstein továbbküldte, másnap megalkotta a speciális relativitáselméletet.
– Jeanne D'arc nem volt babonás, ezért nem küldte tovább,

másnap boszorkányság vadjával
megégették.
– Etiópiában senki nem küldte tovább, most az egész ország
éhezik.
– Bill Gates továbbküldte,
másnap õ lett a világ leggazdagabb embere.
– Angliában egy gyufaárus

kislány, K. Erzsébet nem 13,
hanem 14 példányt küldött tovább olyanoknak, akiknek ismerte az email címét, egy héten
belül királynõvé választották, és
õ lett a világ leggazdagabb nõje.
– Arnold Schwarzenegger továbbküldte. Másnap õ lett a terminátor.
– Bill Gates újból megkapta,
de úgy gondolta, elég gazdag
ahhoz, hogy ne küldje tovább,
és nem küldte el. Azonnal lefagyott a Windows.
– Én is megkaptam, de nem
küldtem tovább, mert nem vagyok babonás, és másnap 60
millió forintot vesztettem kártyán.
– Sztálin elküldte Hitlernek,
de õ nem küldte tovább.
– Luke Skywalker továbbküldte.
– Darth Vader nem küldte tovább.
*
Fociznak
A bogarak fociznak a réten.
A hõscincér odamegy az egyik,
padon ülõ bogárhoz és megkérdezi:
– Te miért nem játszol?
– Nem látod? Én vagyok a
cserebogár.
*
Hulla
Két rendõr sétál a részlegük határánál. Azt mondja
az egyik:
– Te, nézd már! Itt egy
hulla!
– Ne má, megint?
– Az a sok munka, megvárni a helyszínelõket, a
hallottkémet meg a papírmunka...
– Te! Vigyük át a másik részlegbe.
Át is viszik, ahol pár óra múlva a másik részleg rendõrei arra
járnak.
Megszólal az egyik.
– Te! Ez a hulla visszajött!

III. Tasziló

