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Humor, játék, rejtvény, hirdetés

Humor – Viccek
Viccek
Apáca
Beszáll a taxiba egy idõsebb,
de nagyon jól kinézõ apáca.
Mennek a városban, de a taxisofõr csak bámulja, és nem veszi
le róla a szemét.
A nõvér nem bírja tovább és
megkérdezi, miért nézi õt olyan
merõen.
A taxisofõr válaszol:
– Szeretnék egy kérdést feltenni, de nem szeretném megbántani vagy megsérteni vele.
Az Apáca:
– Fiam, aki annyi mindenen
keresztülesett, mint én, az éveksorán már mindent látott, tapasztalt és elviselt – Isten kegyelmével. Nem hinném, hogy olyat
tudsz kérni vagy kérdezni, hogy
én megbántódjak.
A taxisofõr:
– Hát nekem mindig volt egy
fantáziám, hogy egy apáca megcsókoljon!
Nõvér:
– Hát ez megtehetõ, de két
feltétele van. Nõtlennek kell lenned és katolikusnak kell lenned.
A taxisofõr teljesen extázisba
jön:
– Én egyedülálló és katolikus
vagyok!!!
A Nõvér:
– Akkor húzódj le egy kis utcába és állj meg!
Megállnak és a taxisofõr
olyan csókot kap, amitõl egy utcalány is elpirulna. Visszamennek a fõútra és mennek tovább,
de a nõvér észreveszi, hogy a sofõr sír.
– Édes gyermekem mi a proEladom 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 vagyok. Szeretnék
megismerkedni 20-25 év közötti lánnyal komoly kapcsolat céljából.
Telefon: 0765-095146
Jelige: „Május“
*
Meg szeretnék ismerkedni
hölggyel házasság céljából. Én
48/180/70, barna haju, elvált
férfi vagyok. Tel.: 0741469084.

bléma? – kérdezi a nõvér.
Taxisofõr:
– Vétkeztem Ön ellen! Nõs
vagyok és zsidó!
Az Apáca:
– Ugyan már nincs semmi
probléma! Én meg Dezsõ vagyok, és jelmezbálba megyek...

Vegyes
Elnézést, de megmondaná, melyik a túloldal?
- Az ott szemben.
- Hát most már tényleg meghülyülök! Onnan meg ide küldtek.
*
Úgy döntöttem, hogy
a végrendeletemben a
kórházra hagyom az
agyamat! Azt mondtak,
hogy minden csekélységet elfogadnak...
*
- Jegyeket, bérleteket
kérem felmutatni!
- Egyik sincs!
- Megbírságolom és felszólítom, hogy azonnal hagyja el a
jármûvet!
- És akkor ki vezeti tovább a
buszt?
*
A vádlott kezében egy baseballütõvel jelenik meg a bíróságon.
- Mit akar ezzel? - kérdi a bíró elhülve.
- Kérem, az idézésben az állt,
hogy a védelemrõl magamnak
kell gondoskodnom.
*
A Nagyi kergeti a legyeket a

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
Jelige: „Együtt szép!“
*
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: 2013. jan. 21.
Az “Ernot Cassier”(helyesen: Ernst Cassirer) c. rejtvény megfejtése:
Szubsztancia és funkció, Marburgi, Filozófus.
Nyertesünk: Papp Rozália Székelyudvarhely - 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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szobában.
- Kurva legyek!
Unoka reagál:
- Na, de Nagyi! A Te korodban?!
*
Egy gólya már hosszú-hosszú
ideje kering a levegõben, csõrében egy öregembert tart.
- Te gólya, de most õszintén:
eltévedtünk?
*
A rádió kívánságmûsorában:
- Jó napot kívánok, egy lassú

számot szeretnék kérni!
- Rendben! Haaaat-száááázkiiiilencveeen-nyooolc !
*
A részeget igazoltatják a rendõrök:
- Neve?
- Kis Herceg.
- Biztos benne?
- Persze. A rókám itt van a
sarkon.
*
Hogy mondod egy szóval,
hogy "egyre csökkenõ mértékû
szexuális élet"?
Fogyókúrás.
*
- Asszony, váltunk ma pozitú-

rát?
- Oké. Te mész a mosogatóhoz, én meg fekszem a kanapén
és vakarom a seggem.
*
A féltékeny feleség talál egy
telefonszámot a férje zakójában.
Tárcsázza, és belevisít a kagylóba:
- Mindent tudok!
- Akkor miért hívta a tudakozót? - hangzik a válasz.
*
Búcsúbeszéd a villanyszerelõ
temetésén:
Jó vezetõ voltál, mindig nagy
volt körülötted a
feszültség, de
most, hogy kiverted a biztosítékot, leföldelünk.
*
- Nos! Szól a
fõnök az új titkárnõhöz.
- Mi van ezen
a héten a határidõ naplómban?
- Hétfõ, Kedd,
Szerda...
*
Bemegy egy férfi a kocsmába, rendel öt konyakot, majd gyors egymásutánban lehúzza. A
csapos együtt érzõn megjegyzi:
- Nehéz napja volt, ugye?
- Hajjaj, ma tudtam meg,
hogy meleg a fiam.
Másnap ismét bejön, rendel
megint öt konyakot, megissza
õket.
A csapos megkérdi:
- Még mindig a tegnapi dolog
miatt iszik?
- Nem, ma megtudtam, hogy
az öcsém is a fiúkat szereti.
Harmadnap már eleve része-

gen jön, és tíz konyakot rendel.
A csapos szánakozva kérdezi:
- Hát maguknál senki sem
szereti a nõket?
- Dehogynem, a feleségem...
*
A kis falu plébánosa kijön a
templomból és látja, hogy Miska bácsi, mint mindig, most is
tök részeg.
- Miska bácsi, mikor szokik
végre le az alkoholról?/
- Öreg vagyok én... (hikk)...
már ahhoz, hogy leszokjak róla.
- Leszokni soha nem késõ.
- Akkor még ráérek...
*
- Mi a legjobb fizikai megfigyelés politikusokról?
- Az üres fejnek jobb az
akusztikája.
*
- Gondolj egy számra!
- Megvan!
- Most felezd meg.
- Oké.
- Oszd el néggyel.
- Jó.
- Mi az eredmény?
- Sön.
- ???? Az hogy lehet? Melyik
számra gondoltál?
- Áj ken get nó szátiszfeksön.
*
- Hogyan hívják az orosz számítógép-hálózatot?
- Nyet-work.
*
- Láttad az újságot, Móricka?
- Igen!
- Na és mi volt benne?
- Hát, szalonna...
*
Nászéjszakán a férj anyaszült
meztelenül odaáll a felesége elé:
- Ez az, amit nyújtani tudok!
Mire a feleség:
- Rendben Béla, akkor kezdd
el nyújtani!

Honoré Daumier

