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- Ha nem érdekel, hol vagy, nem
tévedhetsz
el.
- Isten minden imát meghallgat.
fejbõl, csak nem tudom melyik kié. Néha igennel felel, néha nemmel, - Jó nõnek lenni, mert kényelmenéha pedig úgy: te most biztos vic- sen ülve pisilhetek.
- A boldogság egyetlen akadálya a celsz.
- A tanárok olyanok, mint a drogovalóság.
- Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, sok, csak az anyag érdekli õket.
- A kutya az ember legjobb barát- mert egyszer csak azt veszed észja. Nem ad tanácsokat, nem kér re, hogy a templomban mindenki - Ismertem egy olyan csúnya nõt,
kölcsön, és nincs rokonsága.
énekel, csak te fekszel a
- A kulcstartó egy olyan hasznos hátadon.
kis szerkezet, amely segít a kulcsai- - Kerüld a másnapossádat egyszerre elveszíteni.
got - maradj részeg.

Humor – Viccek
Aranyköpések
- Ritka, mint a hintalószar.
- Az óceánban több repülõgép található, mint tengeralattjáró az
égen.
- A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem
is aludtál.

- A cukrász a selejtet habbal takar- - Hosszú és kemény, beveszem a
ja be, a kõmûves habarccsal, az or- számba. Ide-oda mozgatom, egyre
mélyebben, és gyorsabban, már fovos meg földdel.
lyik valami fehér a számból, mikor
- Az embernek három korszaka végre kiveszem a FOGKEFÉT!
van: ifjúság, felnõttkor és a "reme- Az iskola nem kocsma, hogy minkül nézel ki".
dennap oda járjunk.
- Régebben csak úgy futottak utánam a nõk, de ma már nem lopok - Igaz, hogy a kemény munka még
senkit nem ölt meg, de miért kocretikült...
káztasson az ember?
- Olyan világban élünk, amelyben a
limonádé mesterséges aromákat - Rossz az embernek egyedül:
tartalmaz, ellenben a bútorápoló nincs aki, untassa!
szerek valódi citromot...
- Ezt az életet nem szabad túl komolyan
venni, mert még úgyse élte
- A dohányosok is emberek! Csak
túl senki.
nem olyan sokáig!
- Finom a Kinder tojás, csak a sár- - Az élet attól szép, hogy bármi
megtörténhet. És attól sz.., hogy
gáját nehéz lenyelni.
meg is történik.
- Ha még egyszer élnék, ugyanezeket a hibákat követném el, csak ha- - Minden ember életében van két
jó év. Ezeket a sírköve tünteti fel.
marabb.
- Több ezer telefonszámot tudok - Az élet olyan, mint egy cigi. NéEladom S z e p e s M á r i a A v ö r ö s
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

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.

Apróhirdetések
konyha, 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. feb. 18.
A “ Honore Daumier” c. rejtvény megfejtése:
Párizsi emberek, Ratapoil, Karikatúra.
Nyertesünk: Botos Anna Segesvár-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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APRÓHIRDETÉS

ha jól megszívjuk.

kor erre a világra küldött. De annyira le vagyok maradva, hogy valószínûleg örökké fogok élni.
- Az áram alatt lévõ alkatrész
ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs
áram alatt, csak más a fogása!
- A szex kedvéért megnõsülni
olyan, mint venni egy Boeing 747est az ingyen mogyoró
miatt.
- Akkor van mindenki a
helyén, ha a férj autót vezet, a feleség háztartást,
az anyós meg áramot.

- Bármi, amiben egy
csöpp élvezet is van, az
vagy erkölcstelen, vagy
törvénysértõ, vagy hizlal.
- Az Úr kedvelhette az
egyszerû embereket. Olyan sokat hogy mikor a fényképét e-mailben
teremtett belõlük.
elküldte, felismerte az antivírus.
- Ölni tudnék egy Béke Nobel-dí- - A nõ olyan, mint az olimpiai
jért!
érem. Harcolnod kell érte, aztán

- Az idegbaj öröklõdõ betegség. Én is a gyerekektõl kaptam.
- Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy nem tudod, mikor végzel.
- A mákos-meggyes bableves egy
olyan étel, ami úgy készül, hogy
kettõt lapozunk a szakácskönyvben.

- Nagy jótétemény, ha egy nõ nem egy életen át lóg a nyakadon.
szép. Õ ugyan szomorú emiatt, de - Dédanyám olyan öreg volt, hogy
a többi mind örül neki.
mikor rászóltam, viselkedjen korá- - Az élet egy nagy kupleráj, mi vagyunk benne a kurvák, a sors pedig
- A pénz az egyetlen jó, amibõl hoz illõen, meghalt.
b..szogat minket!
nem árt a sok.
- A férfiak olyan logikátlan te- Az élet túl rövid ahhoz, hogy átla- remtmények, akik a szállodában - Az egyetlen baj az egoistákkal,
gos legyél!
otthon akarják érezni magukat, míg hogy saját maguk jobban érdekli
õket, mint én.
- Jobb egy pillanatig gyávának len- otthon szállodai szolgáltatásokat
- A Föld a Naprendszer elmegyóvárnak el.
ni, mint halottnak életünk végéig
gyintézete.
- A nõknek biztos azért lassú a fel- - Eddig buta voltam, de vettem
- Tiszta város leszünk, ma is gerlét
fogásuk, mert windows alatt fut- egy 360 fokos fordulatot.
nak...
- Az Úr nekem feladatot adott, mi- eszünk!

Edward Elgar

