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Humor – Viccek
Miért ment át
a csirke az úton???
• ÓVÓNÕ: Hogy a másik oldalra jusson.
• PLATON: A közjó érdekében.
• ARISZTOTELÉSZ: Ilyen a
csirkék természete, átmennek az
úton.
• KARL MARX: Történelmi
szükségszerûségbõl.
• SADDAM HUSSEIN: Ez
példa nélküli provokáció, így
feljogosítva érezzük magunkat,
hogy 50 tonna ideggázt dobjunk
a csirkére.
• RONALD REAGAN: Elfelejtettem. . .
• JAMES T. KIRK: Hogy eljusson oda, ahol csirke még nem
járt azelõtt. . .
• HIPPOKRATÉSZ: A hasnyálmirigyében termelõdõ váladék miatt.
• MARTIN LUTHER KING:
Már látom azt a világot, ahol
minden csirke szabadon átmehet
az úton anélkül, hogy célját fel
kellene fednie.
• MÓZES: És leszállt Isten a
mennyekbõl és imigyen szóla a
csirkéhez: "Bizony mondom neked, kelj át az úton!" És a csirke
általkelt az úton, és nagy volt az
öröm a mennyekben.
• FOX MULDER: Saját szemeddel láttad, ahogy átment az
úton. Még hány csirkét kell látnod ahhoz, hogy elhidd ???
• RICHARD M. NIXON: A
csirke NEM ment át az úton.
• MACHIAVELLI: Igaz, a
csirke átment az úton. Ki törõdik
vele, hogy miért? A tény, hogy

Piacképes ötletek megvalósításához tõkét biztosítunk!
Tel.: +36-20-9418-633
*
Szovátán - 90 ár beépíthetõ
terület eladó - 500Euro/ár.
Tel.: 0747-650950
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re. Beépített felület 460 nm, pince 260 nm, terület 5664 nm, ára 80.000 EURO.
Szeretnék megismerkedni egy
hozzám illõ (55-64) hölggyel, aki egy
igazi társra vágyik, akárcsak én. 64
éves, elvált, nyugdíjas mérnök vagyok. Sportoló voltam és szeretem
a természetet. Kertes családi házzal
rendelkezem.
Telefonom: 0766-562853.
*

végül átjutott, igazolja minden
cselekedetét.
• FREUD: A puszta tény, hogy
ennyire érdekel, miért ment át a
csirke a túloldalra, elfojtott szexuális bizonytalanságodat tárja
fel.
• BILL GATES: Most fejeztük
be az új Csirke Office 2000-t,
amely nemcsak átmegy a túloldalra, de tojást tojik, nyilvántartja fontos iratait és kezeli a könyvelését.
• BILL CLINTON: Fontos bejelentésem van. És megismétlem, hogy biztosan megértsék.
Nem volt szexuális kapcsolatom
azzal a csirkével. Nem volt . . .
• DARWIN: A csirkék, évmilliók alatt természetes kiválasztódás útján oly módon fejlõdtek,
amely felruházza õket a túloldalra való átkelés képességével.
• EINSTEIN: Hogy most a
csirke kelt át a túloldalra, vagy
az út mozdult el a csirke alatt, ez
viszonyítási pont kérdése.
• BUDDHA: A puszta kérdés
tagadja csirke mivoltodat.
• ERNEST HEMINGWAY:
Meghalni. Esõben.
• RAMBO: Rosszul céloztam
volna?
• FEKETE PÁKÓ: Me latta, ho
mekkoa dako va. Nagy, hatalmas dako va. Imadja a ossze csike!
• SZALACSI: Én aztat nem tudom. Mert egykora születésû.
Vele.
• GYURCSÁNY: Ez már a
százlépés program része!
• FEKETELACI: Mert ott ettem egy sült ökröt két lábos töltöttkáposztával. És mekkívántam lefojtásként egy grillcsirkét

Apróhirdetések
Telefon: 0723-620089
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás
teljesen felújított tégla tömbház
eladó vagy elcserélném Bihar
vagy Szatmár megyei kertes
házra.
Telefon: 0367-409051
0741-401256

Társkeresõ
Szeretnék megismerkedni egy komoly, nyugdíjas, nem dohányzó,
nem italozó férfival.
Én 170/76 kg /56 éves, nyugdíjas
nõ vagyok MÁRAMAROS megyébõl.
Telefon: 0766-442652

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. aug. 6.
Az “III. Tasziló” c. rejtvény megfejtése:
Agolilfingek. Nagy Károly. Bajorország.
Nyertesünk: Vas Katalin Parajd -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.

TÁRSKERESÕ
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is.
• DÉVÉNYI TIBOR: Mert Tibi bácsi ezt is elintézte! Tibi bácsi mindent elintéz!
• ANETTKA: Csókolom. Csokolom. Nem tudom miért ment
át a csirke. Nem tudom hova
ment a csirke, de nem is érdekel.
Csókolom. Csókolom.
• KORDA GYURI: Azért ment
át, mert tudja, hogy kettessel,
hatossal sora lehet! Ólin!
• KISZEL TÜNDE: Mert Donatellácska ott játszott a bugyigyûjteményemmel.

Viccek
Székely ember sapka nélkül
áll a nagy hidegben az utcán.
Arra jön a komája:
- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfõvel ebben a hidegben?
- A házban ráncba szedtem az
asszonyt, de most kéne egy bátor ember, aki ki
merné hozni a sapkámat.
*
Dezsõ óriási monoklival a szeme
alatt jelenik meg a
munkahelyén. Kollégái kérdezgetik,
mi történt vele.
- Tegnap szakszervezeti gyûlés
volt és Juliska, aki
elõttem ült, felállt,
hogy felszólaljon.
Ekkor észrevettem,
hogy a szoknyája
becsípõdött a fenekébe, és kihúztam. Erre akkora pofont
adott, hogy azt hittem, az épület
szakadt rám.
Pár hét múlva Dezsõ, ha lehet, még nagyobb monoklival
jelenik meg. Ismét kérdezgetik
a kollégái, mi történt:

- Tegnap megint szakszervezeti gyûlés volt és Juliska, aki
elõttem ült, felállt, hogy felszólaljon. Ekkor Géza, aki mellettem ült, észrevette, hogy a szoknyája becsípõdött a fenekébe és
kihúzta. Én viszont tudtam,
hogy ezt nem szereti, ezért
visszadugtam...
*
Tanító néni az iskolában:
- Marika, mit fogsz csinálni,
ha olyan nagy leszel, mint én?
- Fogyókúrázni!
*
Idõs néni kopogtat a tanári ajtaján:
- A Pistike nagymamája vagyok és szeretném elkérni az
unokámat az utolsó óráról.
- Az lehetetlen! Pistike ma
nem is jött iskolába.
- Akkor hol lehet?
- Azt hiszem, az Ön temetésén.
*
Egy nyolcadik osztályos kislány meséli a szüleinek:
- Ma bejött egy
nõgyógyász az iskolába és mindenkit megvizsgált.
Képzeljétek,
csak egyetlen lány
szûz még az egész
osztályban.
- Biztos te vagy
az aranyom, ugye?
- Nem... a tanító
néni az.
*
- Mi volt ma az
iskolában,
kisfiam?
- Anya, ma én voltam az
egyetlen, aki jelentkezett, amikor a tanító néni kérdést tett fel!
- Nagyon ügyes vagy Pistike!
És mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?
*

Az apa nyitogatja a gyerek
ellenõrzõjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így
szól:
- De apa, ének ötös, miért
kaptam a pofont?
- Mert két egyes után még
volt kedved énekelni.
*
Egy fickót telefonon felhívja
az orvosa:
- Uram, tegnap megkaptuk a
tesztek eredményét. Sajnos van
egy rossz és egy még rosszabb
hírem.
- Mi a rossz hír?
- Önnek halálos betegsége
van, maximum 24 órája van hátra.
- Úristen, és mi az ami ennél
is rosszabb hír?
- Tegnap elfelejtettem szólni.
*
Az öregedõ feleség áll a tükör elõtt:
- Jaj Istenem, teli vagyok ráncokkal, a mellem lecsüng a derekamig, a fenekem megereszkedett, egyre jobban õszülök...
Erre a férj:
- Drágám, viszont a látásod
legalább még mindig kitûnõ!
*
A férj borotválkozik a fürdõben és morog magának:
- A fenébe! Ezzel a borotvával még a nyakamat sem tudom
elvágni!
Az asszony beszól neki:
- Beadjam a nagy kést?
*
Mit parancsol, uram?
- Mindegy, csak nagy legyen,
hideg, és sok vodka legyen benne.
- Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem.

Vlagyimir Tatlin

