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Humor – Viccek
Viccek
Kopogtatnak az ajtón. Az ember kinyitja, körülnéz, de nem lát
senkit. Lepillant, és meglátja a
Halált, de az csak 10 cm magas,
picike kis alak, de rendesen csuklyával, kaszával, persze minden
mini-változatban.
Hát azért mégiscsak a halál az
a halál, a fickó megijed, lepereg
elõtte az egész élete és már éppen kezdene alkudozni az életéért, amikor a Halál megszólal:
- Nyugi, csak a hörcsögért jöttem!
*
- Miért nem tud a férfiak több
mint ötven százaléka szex után
egybõl elaludni?
- Mert még elõtte haza kell
menniük.
*
- Sajnos jelenleg éppen nincsen muskátlink - mondja a virágárus a vevõnek. - Nem lesz jó
helyette afrikai viola? Az is nagyon szép.
- Nem, nekem csak a muskátli
jó. A feleségem két hete elutazott, és megbízott azzal, hogy
rendszeresen öntözzem. Ön szerint hogy magyarázzam meg neki, hogy két hét alatt violává változott a muskátli?
*
Összevert ember támolyog este az orvoshoz. A doki szörnyülködve így szól:
- Magával meg mi történt?

Apróhirdetések
Eladó Szovátán 20 ár telek
– csendes helyen és beépíthetõ. Kb. 300 EUR/ár.
Telefon: 0365 802 709
*
Eladó Parajdon, a Fõút
mellett egy kétemeletes ház,
turisztikai vagy üzleti célra.
Cím:
Szabó
Borbála,
Parajd, Fõút 180 sz.
Telefon: 0266-240278
*
Eladó régi udvarház Ma-

- Nekem jött egy hattyú!
- Egy hattyú?
- Utána elütött egy ufó!
- Hm, egy ufó...
- Aztán oldalba csapott egy angyal!
- Aha értem. És utána?
- Utána kikapcsolták a körhintát...
*
- Mivel magyarázza - faggatja a
válóperes ügyvéd a tárgyaláson a
férjet -, hogy öt évig nem beszélgetett a feleségével?
- Nem akartam a szavába vágni.
*
Matekórán a tanárnõ feltesz az
osztálynak egy kérdést:
- Gyerekek, mi történik, ha ül
három galamb a fán és lelövünk
onnan egyet? Hány marad?
Pistike majd kiesik a padból
úgy jelentkezik, tanárnõ fel is
szólítja:
- Természetesen egy sem mondja Pistike.
- Hogy-hogy egy sem?
- Mert lelövünk egyet és a többi megijed a durranástól, és elszáll.
- Nagyon tetszik a gondolatmeneted Pistike, de én nem erre
gondoltam, mert matematikailag
szerintem kettõ marad ott.
Megy tovább az óra, a vége felé Pistike ismét jelentkezik:
- Tanárnõ én is kérdezhetnék
valamit?
- Persze, kérdezz nyugodtan.
- Megy három nõ az utcán,
rosvásárhelytõl 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 bevezetve,
fásszín, 7 ár udvar, az udvar
végén patak, tiszta telekkönyvvel. Ár: 35.000 Euro.
Tel. 0724-699797

Megismerkednék házasság céljából olyan férfival, aki egyedül la kik.
63 éves, független, nem iszá45 éves, szõke, kék szemû nõ kos, nem dohányzó férfi vagyok.
vagyok, és megismernék egy160 Keresek házasság céljából egy
cm magas, 65 kg férfit, házasság megbízható nõt. Kovászna megye
céljából. Ne add fel a reményt! elõnyben .
Hívjál 9 és15 óra között!
Jelige: "Nem fogsz csa-lódni"
Telefon: 0753-341847
Tel: 0731-502209
*
E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2013. szept. 16.
A “Mályusz Elemér” c. rejtvény megfejtése:
A reformkor nemzedéke. Levéltár. A népiség története.
Nyertesünk: Rác Katalin Csíkszereda-i olvasónk. Gratulálunk!

Társkeresõ

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

mind a három fagyit eszik, az
egyik nyalja, a másik harapja, a
harmadik szopja. Tanárnõ szerint
melyik a férjezett?
Tanárnõ irul-pirul, de mégis válaszol:
- Szerintem amelyik szopja.
- Szerintem meg az, amelyiken
jeggyûrû van, de nagyon tetszik a
tanárnõ gondolkodásmódja!
*
A férj vesz egy majmot, és
mindig azzal szórakozik, hogy azt
mondja a majomnak, hogy úgy
néz ki, mint az anyósa! Meghallja
ezt egyszer az anyós, és felelõsségre vonja, hogy miért sértegeti õt a háta mögött? Erre a férj:
- Félreérti anyuka, én a majmot
sértegetem!
*
Csörög a telefon a KGB központjában:
- Szeretném bejelenteni, hogy
Igor Szergejevics a rendszer ellensége. Gyémántokat rejteget a
tûzifájában!
A KGB azon nyomban kiszáll
Szergejevics házához, felforgatják a pincét, gyémántokat nem
találnak. Hogy biztosak legyenek
a dolgukban, egyesével átnézik a
tûzifát, sõt mindegyiket széthasogatják, hátha azokban rejtették
el a gyémántokat. Mivel semmit
sem találnak, elnézést kérnek,
majd elvonulnak.
Kis idõ múlva csöng a telefon
Igor Szergejevicsnél:
- Halló, Igor?
- Igen.
- Volt nálad a KGB?
- Igen.
- Felvágták a tûzifát?

- Igen.
- Akkor most te telefonálsz, fel
kéne ásni a kertemet...
*
Két részeg beszélget a kocsmában:
- Te! Mit fog szólni a feleséged, ha ilyen részegen mész haza?
- Nekem nincs is feleségem!
- Akkor meg miért mész haza
ilyen késõn?
*
Két szobor áll a parkban. Egyszer csak leszáll hozzájuk a jó

tündér és azt mondja nekik:
- Itt áltok már száz éve, fél órára mozoghattok egy kicsit.
A két szobor megmozdul és kézenfogva berohannak a legközelebbi bokorba, ahol aztán hatalmas nyögdécselés hallatszik,
hullanak a levelek. Kis idõ múlva
kijönnek a bokorból. A férfiszobor
ránéz az órájára és azt mondja:
- Még van negyed óránk mit
csináljunk addig?
Erre a nõszobor:
- Csináljuk ugyanazt mint eddig, csak most te kapod el a galambokat és én szarom le õket!
*
Összeül az erdei tanács, mert

reggel az erdei budi ablakát kitörve találták.
Megkérdi az elnök, ki volt az.
Jelentkezik a nyuszika:
- Reggel elmentem a budi mellett, egyszer csak kinyúl a medve, beránt, kitörli velem a fenekét, és kidob az ablakon.
- Jól van! Medve, megcsinálod
az ablakot!
Másnap a tanács újra a budi
mellett megy el, hát az ablak
megint kitörve.
- Ki volt ez?
Jelentkezik a mókus:
- Reggel elmentem a budi mellett, egyszer csak kinyúl a medve, beránt, kitörli velem a fenekét, és kidob az ablakon.
- Jól van! Medve, megcsinálod
az ablakot!
Harmadnap a budi sehol, mindenhol deszkadarabok, a WC ripityára törve.
- OK, emberek, ki volt az? - kérdi az elnök rezignáltan.
Jelenkezik a sün...
*
- Mi a különbség a nudista
strand és a sima strand között?
- ???
- A nudista strandon nincsenek
zsebtolvajok.
*
A mérkõzés után az edzõ így
szól a csatárhoz:
- Öregem, téged csak két dolog akadályoz abban, hogy jó futballista legyél!
- Micsoda?
- A két lábad.

Wilhelm Ostwald

