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Humor – Viccek
Rádiós kívánság mûsorban:
- "Anyósom bent égett a házban,
ennek emlékére szeretném kérni a
Romantic együttestõl a "Szeretem a
bõröd illatát..." címû számot!"
*
Étteremben:
- Kérek egy marhasültet, parasztosan.
- Nesze, cseszd meg, zabálj!
*
Zsúfolt buszra nem fér fel egy
férfi. Idegesen elkiáltja magát:
- Menjenek már beljebb, annyi
hely van még ott, hogy sakkozni lehetne!
Erre a válasz :
- Jöjjön csak jóember, úgyis hiányzik egy paraszt!
*
Egy paraszt bácsi bement az autóhifi boltba:
- Van egy kocsim és kéne bele
autóhifi.
- Tessék parancsolni, van többféle.
- Melyik a leghangosabb?
- Ez itt.
- Mikrofont lehet rákötni?
- Hááát, tulajdonképpen lehet.
- Kipróbálhatom?
- Tessék, itt a mikrofon.
- Dinnyét vegyeneeeeeeek!
*
A féltékeny feleség egy cetlit talál a férje zsebében, rajta egy telefonszámmal. Felveszi a telefont,
beüti a számot, majd amikor felveszik, köszönés és bemutatkozás nélkül belevisít:
- Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
- Rendben van, de akkor miért
tetszett a tudakozót hívni?
*
Összevert ember támolyog este
az orvoshoz. A doki szörnyülködve
Kérem Bagosi Lajost, aki 1981-ben
Szatmáron a Szamos-negyedben
lakott, hívjon fel. Jelige: "Nyárutó".
Telefonszám, cím a
szerkesztõség-ben.
*
Piacképes ötletek megvalósításához tõkét biztosítunk!
Tel.: +36-20-9418-633
*
Eladó Borszéken a központban kõalapra épült fa lakóház (3 szoba,
konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári
konyha, pince), víz bevezetve,
fásszín, 7 ár udvar, az udvar végén
patak, tiszta telekkönyvvel. Ár:
35.000 Euro.

Szeretnék megismerkedni egy ko moly, nyugdíjas, nem dohányzó,
nem italozó férfival.
Én 170/76 kg /56 éves, nyugdíjas
nõ vagyok MÁRAMAROS megyébõl.
Telefon: 0766-442652
*
Szeretnék megismerkedni egy
hozzám illõ (55-64) hölggyel, aki egy

így szól:
- Magával meg mi történt?
- Nekem jött egy hattyú!
- Egy hattyú?
- Utána elütött egy ufó!
- Hm, egy ufó...
- Aztán oldalba csapott egy angyal!
- Aha értem. És utána?
- Utána kikapcsolták a körhintát...
*
A vándor már két napja nagyon
éhes, amikor végre meglát egy régi
kis viskót. Bekopog, és kérdi az
öregasszonyt, aki ajtót nyit neki:
- Öreganyám! Szegény vándor
vagyok, nagyon éhes, nincs egy kis
étel a számomra?
- Fiam, tegnapi leves jó lesz?
- Persze öreganyám! Nagyon köszönöm!
- Akkor gyere vissza holnap!
*
Idióta tanár
A tanár nincs megelégedve az elsõsök szellemi színvonalával, ezért
gúnyosan így szól hozzájuk:
- Kérem, aki idiótának érzi magát,
az álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak egy fiatalember
óvatosan feláll.
- Nos, maga úgy gondolja, hogy
rászolgált az idióta elnevezésre? kérdi a tanár gúnyosan.
- Az igazat megvallva nem, de
nem bírtam nézni, hogy a tanár úr
egyedül álldogál.
*
Porszívóügynök
Egy porszívóügynök betolakodik
egy házba, és a háziasszony minden
tiltakozása ellenére nagy rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére.
A nõ felháborodik:
- Mit képzel?

Apróhirdetések
Tel. 0724-699797
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re. Beépített felület
460 nm, pince 260 nm, terület 5664
nm, ára 80.000 EURO.
Telefon: 0723-620089
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás tel jesen felújított tégla tömbház eladó
vagy elcserélném Bihar vagy Szat már megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051
0741-401256

Társkeresõ
igazi társra vágyik, akárcsak én. 64
éves, elvált, nyugdíjas mérnök vagyok. Sportoló voltam és szeretem
a természetet. Kertes családi házzal
rendelkezem.
Telefonom: 0766-562853.

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. szept. 3.
A “Vlagyimir Tatlin” c. rejtvény megfejtése:
Szocialista realizmus. Pétervár. Konstruktivizmus.
Nyertesünk: Gáll Edit Szatmárnémeti -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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- Asszonyom, ígérem, amit ez a
csodálatos porszívó nem szed fel,
azt én magam fogom megenni!
- Akkor teszek rá magának egy
kis tejszínhabot, mert nincs áram a
házban.
*
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 szõke
- 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:
- Karatézó kutya a f**omat!
*
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 centinek 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..."
*
Állatorvos várójában
Három kutya üldögél az állator-

TÁRSRIASZTÓ apróhirdetés...
avagy a megfordítások bûvöletében...
Nem ezen a Földön élõ, káros szenvedélyektõl sújtott, szeretetéhes,
idegbeteg szerencsétlen budapesti nõ vagyok, és keresem korban, külsõés belsõ tulajdonságokban nem hozzám illõ társamat (Hogy hogyan nézek
ki, azt találd ki te).
Legyél egzisztenciával nem rendelkezõ, sokgyerekes, függõ, rosszmegjelenésû, hazug, szomorú, igénytelen, hajléktalan, öreges, természetet
rühellõ, tohonya (de semmiképp sem sportos), gonosz, rosszarcú,
agresszív állat... megbízhatatlan, becstelen, unintelligens.
Fotót - légyszi - ne küldj.
Jelige: „együtt nehezebb lesz“, de nem baj.
Kalandorok sms-eit elõnyben részesítem, és nem minden levélre fogok
válaszolni.
Palackposta, postagalamb... meg ilyesmik... eszedbe ne jussanak, mert
gyûlölöm a romantikát, és kiráz a hideg a gondolattól, hogy felesleges kiadásokba verd magad miattam.
Ne kapkodd el a jelentkezést, én tuti nem fogom minden pillanatban
lesni a telefonomat meg a mailjeimet.
ALIG várom, hogy a karmaimban tarthassalak, és egy ideig megosszuk
egymással az élet gyötrelmeit.
- Ne kérdezzen olyan sokat, csak
vos várójában és beszélgetnek:
töltse gyorsan! Ég az iskola!
- Te miért vagy itt pitbull?
*
- Én sajnos megharaptam a gazBiblia
dámat!
- Akkor téged biztosan el fognak
Az Egyház embereket bíz meg,
altatni...
hogy minél több Bibliát adjanak el.
- És te rottweiler miért vagy itt? Két hét múlva a gyûlésen beszámo- Én széttéptem a szomszéd bá- lót tartanak.
csit!
Valaki eladott ötöt, valaki tízet,
- Hát akkor téged is elaltatnak... de a legnagyobb eredményt a dado- És te dobermann miért vagy itt? gós érte el, aki több, mint húsz Bib- Amikor a gazdasszonyom leha- liát adott el. Kérdezik tole, hogy csijolt, hátulról magamévá tettem és nálta?
közben jól összekarmoltam a hátát.
- A-A-A-Azt mo-mo-mo-mond- Na akkor téged is elaltatnak!
tam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg,
- Dehogy, engem csak azért ho- fe-fe-fe-felolvasom.
zott, hogy levágják a körmöm!
*
Bölcs rabbi
*
Sok benzin
Egy ember elmegy a bölcs rabbiPistike és barátja lélekszakadva hoz, hogy megtudja tole a hosszú
szalad a benzinkúthoz.
élet titkát.
- Gyorsan kérünk öt liter benzint!
- Bölcs rabbi, mondja már meg
Öt perc múlva visszaérnek.
nekem, hogy mi a hosszú élet titka.
- Nem elég. Kérünk még húsz li- Fiam, azt javaslom neked, hogy
tert!
ne cigizz, ne piálj és ne nõzz.
A kutas érdeklodik:
- Akkor hosszú életem lesz?
- Mihez kell ez a sok benzin gye- Azt nem tudom, de kurva
rekek?
hosszúnak fog tunni.

Dimitrij Uznadze

