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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

Humor – Viccek
Férj vs. feleség

- Nagyon. Azóta nem dohányzom, és nem iszom.

Mindennek van elõnye és
- Képzeld, olvastam egy cikhátránya is. Példa erre a házasság. Elõnye, hogy minden reg- ket. Egy fickó azért vált el a fegel ágyba hozzák a reggelit, leségétõl, mert az folyton a zseHátránya, hogy mindig ugyanaz beiben turkált.
- Aha. És most mit csinálsz?
hozza.
- Kivágom a cikket és belerakom
a kabátzsebembe.
- Mondd csak, biztosan tudod, hogy megcsal a feleséged?
Két haver találkozik és el- Biztosan nem, de már két
kezdenek
beszélgetni.
éve nem jött haza.
- A Te feleséged hogy szeret- Apu, miért pont anyut vet- kezik?
- Hát, van aki dicséri.
ted feleségül?
- Hallod, szívem? Már a gyeAz egyik férfi sír. Mire megrek is ezt kérdezi!
kérdezi õt a haverja:
- Miért sírsz?
- Apu, miért volt Deák Fe- Ne is mondd! A felesérenc, a haza bölcse?
gem...
- Mert agg-legény maradt.
Férj: Az
olyan férfiak,
mint én, nem
nõnek csak
úgy, a fákon!
Feleség:
Tudom. Lógnak róluk!
A
világ
legboldogabb
asszonyává
teszlek! - ígéri
a férj.
Mire a feleség: - Mikor indulsz?

- Mi történt vele, meghalt?
- Akkor legalább tudnám,
hogy hol fekszik!

Férj: Kutya egy életem van!
Feleség: Az biztos! Sáros
- Hallom, összevesztél a felelábbal jössz be, összepiszkítod a
nappalit, és várod, hogy eléd ségeddel. Mi történt?
- Nem tudtunk megegyezni a
tegyem a kaját.
nyaralással kapcsolatban.
- Hogyhogy?
- A feleségemet megleptem,
- Én mindenképpen a Kanáa Hogyan takarékoskodjunk? círi-szigetekre
akartam menni, Õ
mû könyvvel.
meg
mindenáron
velem akart
- No, és? Sikeres volt?
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince
: 260 nm, terület: 5664 nm.
Tel. 0724-699797
Telefon: 0723-620089
*
*
Eladó Borszéken a központban kõ- Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljealapra épült fa lakóház (3 szoba, kony- sen felújított tégla tömbház lakás ela ha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári kony- dó vagy elcserélném Bihar vagy Szatha, pince),, víz bevezetve, fásszín, 7 ár már megyei kertes házra.
udvar, az udvar végén patak, tiszta te- Telefon: 0367-409051,
0741-401256
lekkönyvvel. Ár: 35.000 Euro.

Apróhirdetések

Meg szeretnék ismerkedni hölggyel
házasság céljából. Én 48/180/70,
barna haju, elvált férfi vagyok. Tel.:
0741-469084.
Jelige: „Együtt szép!“
*
35 éves, független, nem iszákos,
lakással és munkahellyel rendelkezem; keresem társam házasság céljából, 25-35 év közötti komoly és meg bízható nõben.
Jelige: Megértés és bizalom
*
Fiatalos, házias, aktív értelmiségi
nõ (60 éves, 173 cm, 70 kg) keres
ápolt, kulturált, káros szenvedélyektõl

Társkeresõ
mentes, magas úriembert Kovászna
megyébõl (Kézdi és környéke).
Telefon: 0755-388336
*
64 éves, elvált, nyugdíjas mérnök
vagyok. Sportoló voltam és szeretem
a természetet. Kertes családi házzal
rendelkezem. Szeretnék megismerkedni egy hozzám illõ (55-64)
hölggyel, aki egy igazi társra vágyik,
akárcsak én.
Telefon: 0756-659169

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. nov. 26.
A “John Wallis” c. rejtvény megfejtése:
A végtelen aritmetikája, Végtelen, Interpoláció.
Nyertesünk: T a k á c s E m m a M a r o s v á s á r h e l y - 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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még láttam.
- Az este elvágta a kezét.
- De abba nem szoktak bele- Miért nem nõsülsz meg, Péhalni!
ter?
- Nem, de lelõttem, hogy ne
- Ugyan minek? Két testvér
is ellát, és szüntelenül kényeztetnek.
- A testvérek nem pótolhatják a feleséget.
- Ugyan miért nem? Nem az
én testvéreim!
jönni.

Kohn szomorú arccal állít
be a kávéházba. Barátai tudakolják, hogy mi a baja.
- Meghalt a feleségem.
Zavart csend támad, majd
megszólal Grün hitetlenkedve:
- Nem is igaz! Csak azért
mondod, hogy irigyeljünk!
Nõs ember is lehet boldog,
csak a felesége rá ne jöjjön!
szenvedjen szegény!
- Mi a közös önben és a feleségében?
- Egy napon házasodtunk!

Abszolút viccek

- Szörnyû! - mondja a bálban
a férj - a legnagyobb idiótáknak – Ki az abszolút alacsony?
van a legszebb feleségük!
– Aki kivont karddal sétálhat a
- Ó Te kis hízelgõ! - öleli át szõnyeg alatt.
az asszony.
*
Két jó barát támasztja a pul- – Mi az abszolút szemétség?
– Egy vaknak azt mondani, hogy
tot a kocsmában.
- Mondd, megegyeztél már a nem látja át a helyzetet.
feleségeddel a vagyonmegosz- *
– Mi az abszolút szlogen?
tásban?
- Hogyne, a válóperes ügyvé- – Az alkohol az emberiség ellensége. Aki pedig megfutamodem mindent elintézett.
dik az ellenség elõl, az gyáva.
- Na, mesélj!
- A lakás és a gyerek a fele- *
ségemé lett, az autó az enyém, a – Ki az abszolút skót?
– Aki öngyilkos lesz, amikor
vagyon pedig az ügyvédé.
meghallja, hogy leszállított áron
Egy rendõr fekete gyászsza- kapható koporsó.
laggal a kabátjában megy be *
– Milyen az abszolút tavasz?
dolgozni.
A kollegája megkérdezi tõle: – Mikor még a mellbimbó is kivirágzik!
- Kit gyászolsz?
- A feleségemet.
*
- Hát mi történt? - tegnap – Ki az abszolút bizalmatlan?

– Aki minden kézfogás után
megszámolja, hogy megvannake még az ujjai.
*
– Mi az abszolút rémület?
– Amitõl a paróka is égnek mered.
Abszolút viccek
– Ki az abszolút
elõzékeny?
– Aki a széktõl
is
bocsánatot
kér, ha a lábára
lép.
*
– Ki az abszolút
nagyképû?
– Aki azt hiszi,
hogy okosabb
nálam.
*
– Mi az abszolút lehetetlen?
– Tömegsírban egyedül feküdni...
*
– Ki az abszolút sovány?
– Aki becsukja a szemét és felreped a hátán a bõr.
*
– Mi az abszolút kitolás?
– Struccot megijeszteni a beton
fölött.
*
– Mi az abszolút lehetetlen?
– Hímvesszõbõl kosarat fonni.
– És mi van, ha mégis sikerül?
– Lesz egy fasza kosarad.
*
– Mi az abszolút gond?
– Amitõl még a paróka is megõszül.
*
– Mi az abszolút nehéz?
– Egy télen született gyereknek
megmagyarázni, hogy õt is a gólya hozta!
*
– Ki az abszolút paraszt?
– Akinek már az óvodában is
szalonna volt a jele.

Ernst Zermelo

