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Humor – Viccek
Viccek

Mi a különbség a teve és a
nõ között?
- Nem tudom...
- Hát, te sem vagy válogatós!
*
A sündisznó egy lyukas autógumit talál az út szélén. Oldalba löki a barátját és mondja:
- Végre, egyszer mi gyõztünk!
*
Ha valami nagyon hülye pofát látok, mindig rám jön a nevetés.
- És ez nem zavar borotválkozás közben?
*
Miben különbözik egymástól a teve és a kõmûves?
- ???
- Abban, hogy a teve napokig képes dolgozni anélkül,
hogy inna.
*
Egy nagyhangú alak beszól
a zsúfolt vasúti fülkébe:
- Na mi van, megtelt már a
Noé bárkája?
Egy éles hang visszafelel:
- Jöjjön csak nyugodtan, a
majom még hiányzik.
*
Az új vendéget megvágja a
borbély. Némi mellébeszéléssel próbálja kiengesztelni:
- Khmmm... bocsánat uram,
járt már nálunk?
- Nem, a lábamat a háborúban vesztettem el.

Apróhirdetések
Eladó Sepsiszentgyörgyön, a
Szemerja negyedben, nem felújított, 50 nm-es, önálló fûtéssel
rendelkezõ, kétszobás tömbházlakás, vagy elcserélném értékben hasonló budapesti lakással.
Telefon:0752-833094, 06702992142
*
Eladom Brehm Alfréd: Az álla tok világa címû tízkötetes kiadványt (díszkötéses, aranyozott,
színesen illusztrált). Nagyon jó
állapotban van. 1904-es kiadás.
Irányár 500 euro.
Telefon: 0255-257476
*

*
Emberek sorban szálltak fel
egy buszra. Egy szûk szoknyás
lány hiába próbált fellépni a
lépcsõre, túl szûk volt a szoknyája.
Gyorsan hátranyúlt és kissé
leengedte a zippzárat. De még
így sem ment, úgyhogy még
egyszer hátranyúlt és többet engedett a cipzárból.
Végül a fiatalember mögötte megunta és a derekánál átfogva feltette a hölgyet a buszra.
- De uram, hogy merészeli
ezt, hiszen teljesen idegen! méltatlankodott a hölgy.
- Kisasszony, amikor már
másodszor próbálta a sliccem
zippzárát lehúzni, kezdtem úgy
érezni, mintha nagyon jó barátok lennénk - válaszolt mosolyogva a férfi.
*
Mi a bár?
- Az a helység, ahol a tyúkok ülnek, és a kakasok költenek.
*
Két óvszer beszélget:
- Miért vagy ilyen ideges?
- Á, már reggel felhúztak!
*
Apu, mit jelent a díszdoktori titulus?
- Nos, kisfiam, pontosan
ugyanazt, mint amikor anyukád
úgy mutat be, mint a ház urát.
*
Mit mond Julius Ceasar,

Eladó egy 5 tonnás után-futó,
kiskocsinak rámpa és 3/8-as
csõ.
Tel. 0731-502209
*
Eladó régi udvarház Marrosvá sárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince: 260 nm, terület: 5664 nm.
Telefon: 0723-620089
*
Eladó Borszéken a központban
kõ-alapra épült fa lakóház (3 szoba, konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári konyha, pince),, víz be vezetve, fásszín, 7 ár udvar, az
udvar végén patak, tiszta telek könyvvel. Ár: 35.000 Euro.
Tel. 0724-699797

Szeretnék megismerkedni egy
60-65 éves, molett öz-vegy asszonnyal. Ha lehet, legyen független mindentõl.
Keresek házasság céljából egy
Jelige: “Jó LÉT”
megbízható nõt. Kovászna megye
elõnyben.
*
63 éves, független, nem iszá- Jelige: "Nem fogsz csa-lódni"
kos, nem dohányzó férfi vagyok. Tel: 0731-502209

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2013. július 22.
A “Valenytin Petrovics Katajev” c. rejtvény megfejtése:
A kör négyszögesítése. Újságíró. Sikkasztók.
Nyertesünk: Vas Éva Parajd-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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APRÓHIRDETÉS

amikor kijön a kupiból?
- Jöttem, láttam, nõztem.
*
Meddig illik egy nõnek felemelni a szoknyáját?
- Harminc éves korig.
*
Miért növesztenek az olaszok bajuszt?
- Hogy hasonlítsanak a mamájukhoz.
*
Egy magyar turista életében
elõször, külföldön betér
egy sztriptíz-bárba.
Nézi a mûsort, ahol
szebbnél-szebb nõk vonaglanak a színpadon, és
egyszer csak a padlóra
köp.
Egybõl ott terem egy
rendõr, kivezeti a bárból
és megbírságolja.
Otthon kérdi a felesége: - Aztán külföldön
gondoltál-e rám?
- Igen, egyszer, de az
is 100 eurómba került...
*
*
A nõs férfiak 25%-a
mond búcsút a feleségének, mikor reggel elmegy a házából.
Viszont ugyanezen férfiak
90%-a mond búcsút a házának,... amikor elmegy a feleségétõl...
*
Az öreg Józsi bácsi nyolcvan évesen újranõsül. Fiatal
feleségét kérdezi a nászéjszakán: - Mondd drágám, elmondta anyukád, hogy most mit fogunk csinálni?

- Nem.
- A francba ! Én meg elfelejtettem...
*
- Miért olyan szomorú Kis
úr?
- Kislányunk született.
- És maga talán kisfiút szeretett volna?
- Nem, én válni szerettem
volna.
*
Egy férfi a házassági évfor-

dulóra vesz a feleségének egy
aranygyûrût, gyémántberakással.
A haverja megkérdezi:
- Te, a feleséged nem egy
terepjárót szeretett volna?
- De igen, csak sajnos hamis
terepjárót nem tudtam szerezni.
*
- Mi a különbség a barátnõ
és a feleség között?
- 40 kiló.
- És mi a különbség a férj és

a szeretõ között?
- 40 perc.
*
Mi az, nõknek van, havonta
jön meg, és öt napig tart?
- Fizetés.
*
Öreg paraszt kint szántogat
a mezõn. Egyszer csak az égen
megjelenik egy sárkányrepülõs.
Öreg felnéz és rettentõen
megijed. Bekiabál a házba:
- Asszony, hozd a puskát,
saskeselyût látok!
A feleség illedelmesen kisiet a puskával. Az öreg
hosszasan céloz... majd lõ!
- Na? Eltaláltad - kérdi az
asszony.
- Hát... hmmmm... nem
tudom, de az embert már
elengedte!
*
A második világháború
alatt az élelmiszerüzlet elõtt
hatalmas sor áll.
Valaki egyszer csak elszellenti magát. Teljesen
megszégyenülve álldogál tovább, mikor emberek gyülekeznek köré:
- Honnan vette a babot?
*
*
Két horgász ül egymás melletti
stégen. Az egyiknek mind a két
arca dagadt, a másiknak csak az
egyik. Dagadt félpofa nem bírja tovább a csendet:
- Magának is a foga fáj?
Mire kétpofa:
- Nem, csak nem szeretem, ha
szétmásznak a kukacok...

Francois La Rochefoucauld

