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Humor – Viccek
Viccek
Pistike hazamegy az iskolából, nagy boldogan, és mondja
az anyukájának:
- Anya képzeld csak el, hogy
kaptam egy ötöst!
- Ez igaz?
- Nem, csak képzeld el!
*
- Mondd édes, mit szólna a
családod, ha megkérném a kezedet?
- A férjemet megütné a guta,
a gyermekeim meg dõlnének a
röhögéstõl.
*
A közvélemény-kutatók faggatják az embereket a virtuális
szexrõl. Megkérdezik az utca
emberét:
- Magának mi a véleménye a
virtuális szexrõl?
- A milyen szexrõl?
Aztán megkérdeznek egy
programozót:
- Magának mi a véleménye a
virtuális szexrõl?
- A virtuális mirõl?
*
Apróhirdetés jelenik meg az
újságban: "Magas, karcsú, szõke, huszonöt éves, szépnek
mondott hajadon kis hibával férjhez menne." Egy férfi telefonon
jelentkezik, s megbeszél a
hölggyel egy idõpontot, amikor
felkeresheti a lakásán. Mit tesz
Isten, a lakás jó környéken van,
szép tágas, az ajtót nyitó nõ
tényleg magas, karcsú, szõke és
valóban szépnek mondható. A
férfinak ezek után csak egy kérdése van:
- És hol az a kis hiba?
A hölgy az órájára pillant:
- Ilyenkor még az óvodában.
*
Eladom Szepes Mária A vörös
oroszlán címû ezoterikus könyvét..
Teljesen új, üzleti ára 3990 Ft, át lehet
számítani lejbe is!
Telefon: 0255-257476
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince
: 260 nm, terület: 5664 nm.
Telefon: 0723-620089
*
Eladó Borszéken a központban kõalapra épült fa lakóház (3 szoba, konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári kony-

25 éves fiú szeretne megismerkedni 20-25 év közötti
lánnyal komoly kapcsolat céljából.
Telefon: 0765-095116
*
Meg szeretnék ismerkedni
hölggyel házasság céljából. Én
48/180/70, barna haju, elvált férfi
vagyok. Tel.: 0741-469084.
Jelige: „Együtt szép!“

- Hogy van a feleséged?
- Beteg.
- És veszélyes?
- Ilyenkor nem, csak ha
egészséges.
*
A spájzból eltûnik másfél kiló vaj. Akárhogy töri is a fejét a
háziasszony, a macska az elsõ
számú gyanúsított. Megfogja az
állatot, ráállítja a mérlegre. A
mutató pontosan egy kiló ötven
dekát mutat.
- No - morfondírozik az asszony
-, a vaj már megvan. De akkor hol a
macska?
*
A gyerek lázas,
orvost hívnak hozzá. Vizsgálat után
egyszer csak a doktor szemébe néz,
megfogja a kezét
és így szól:
- Tessék hozzám
õszintének
lenni, el tudom viselni a keserû igazságot. Mikor kell iskolába
mennem?
*
- Na, hogy van a lányod?
- Nagyon jól. Szuper állása
van, egy nagy cégnél dolgozik
közvetlenül a fõnöknek, sokszor
elkíséri a külföldi útjaira is, és
olyan jól dolgozik, hogy rendszeresen kap céges ajándékokat,
ékszereket, meg ilyesmi. Céges
kocsija is lesz. És a tied?
- Az is kurva, csak én nem
tudom ilyen szépen elmondani.
*
Az idõs házaspár harmincadik házassági évfordulóján egy
szigetre utazik, ahol a legenda
szerint olyan csodálatos fürdõ

Apróhirdetések
ha, pince),, víz bevezetve, fásszín, 7 ár
udvar, az udvar végén patak, tiszta telekkönyvvel. Ár: 35.000 Euro.
Tel. 0724-699797
*
Sepsiszentgyörgyön 3 szobás teljesen felújított tégla tömbház lakás eladó vagy elcserélném Bihar vagy Szatmár megyei kertes házra.
Telefon: 0367-409051,
0741-401256

Társkeresõ
*
Fiatalos, házias, aktív értelmiségi nõ (60 éves, 173 cm, 70 kg)
keres ápolt, kulturált, káros szenvedélyektõl mentes, magas úriembert Kovászna megyébõl
(Kézdi és környéke).
Telefon: 0755-388336

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2012. dec. 24.
A “ Ernst Zermelo” c. rejtvény megfejtése:
Variáció számítás, Fribourg, Halmaz elmélet
Nyertesünk: T o l v a j Z s u z s a n n a N a g y v á r a d - 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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van, amiben megfiatalodnak az
emberek. Az üdülésrõl visszatérve a lányuk várja õket a repülõtéren, de sehol nem látja a szüleit. Egyszer csak odalép hozzá
egy fiatal nõ, karján egy csecsemõvel és megszólítja:
- Lányom, én vagyok az.
Ugye nem ismersz meg? Megfiatalított a csodaforrás.
A lány döbbenten kérdezi:
- Mama? De ki ez a csecsemõ?
- Az apád. Ez a hülye elaludt
a vízben.
*

- Ez mind nagyon jó, de nem
kell becézni, csak egyszerûen
mondj még párat!
- Cin, fecs, szar.
*
- Kérek egy középkorú villanykörtét.
- Az milyen?
- Olyan jó negyvenes...
*
Az anyós azt mondja Ivánnak:
- Iván, drága fiam. Ha meghalok, temessetek a Kreml falába!
- De anyuka - hökken meg
Iván -, oda csak a nagy
embereket
temetik!Az
anyós nem nyugszik bele,
minden nap ugyanezt
mondogatja. Végül Iván
nem bírja tovább, és
bosszúsan elrohan. Két óra
múlva visszajön és lelkesen közli a mamával:
- Na, mama! Elintéztem, hogy a Kreml falába
temessék. Ma délután ötkor lesz a temetés!

Legyek
Az orvos a beteghez:
- A gerincérõl készült röntgenfelvételen súlyos elváltozásokat találtunk, de Photoshoppal
kijavítottuk!
*
Az anyós így szól a vejéhez:
- Fiam! Miért öltöztél egy
hétköznapi vacsorához talpig feketébe?
- Azzal ne törõdjön mama!
Egye inkább azt a finom gombapaprikást!
*
A tanító néni felszólítja Mórickát: Mondjál madarakat!
- A gólyácska, a verébke, a
galambka ...

A feleség bemegy a konyhába ésmeglátja a férjét egy légycsapóval.
- Mit csinálsz Szivem?
- Legyekre vadászom.
- És hányat ütöttél már le?
- 2 férfit és három nõt.
- De honnan tudod a legyek
nemét?
- Kettõ a sörösüvegen ült,
három a telefonon...
*
Egyszer régen, egy japán
császár rendeletet adott ki: keressék meg neki a világ legügyesebb szamuráját, hogy õt állítsa
a serege élére. Egy év után hárman jelentkeztek: egy japán, egy

kínai és egy zsidó jelölt.
Eljött a nap, hogy bemutassák tudásukat. A japán szamuráj kinyitott egy kis dobozt,
ebbõl felröppent egy légy. A
szamuráj kirántotta a kardját, és
sutty! - a légy pontosan kettévágva hullott le.
- Hihetetlen képesség!
Lássuk, mit tud a következõ!
A kínai magabiztosan
elõlépett, szintén kieresztett egy
kis legyet, és a kardjával sittysutty - röptében négyfelé vágta!
- Elképesztõ! Kíváncsi
vagyok, ezt még tudja-e fokozni
az utolsó jelölt.
A zsidó is felreptetett egy
legyet, elõ a kardját, sitty-suttysityi-sutyi... a légy még mindig
ott röpködött.
- Na mi az? Nem tudod
megölni? - kérdezte gúnyolódva
a császár.
- Ugyan már! Megölni? Az
túl könnyû lett volna! Viszont
sikerült reptében körülmetélni...
*
Két légy ácsingózik egy
nagy adag lócitromon. Az egyik
szellent egyet. Erre a másik
ránéz:
- Ne gusztustalankodj már itt
nekem! Nem látod, hogy eszem?
*
Légy berepül a mekibe, és
véletlenül beleesik egy shakebe. Szerencséjére azonban
hosszas küzdelem árán sikerül
kimásznia belõle. Ez a légy
azonban annyira szerencsétlen,
vagy legalábbis a mai nap annyira nem az õ napja, hogy
hirtelen beleesik még egy shakebe. Még szomorúbbá teszi a
napját az a tragikus tény, hogy
ebbõl a shake-bõl immár nem
tudott kimászni szerencsétlen
légynemû hõsünk.
Tanulság: Sosem szabad két
shake-be esni!

Ernot Cassier

