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Humor – Viccek
Katonák

nagy. Biztosíthatlak, amióta elmentél, már kétszer csaltalak meg.
Légyszíves, küldd vissza nekem a
- Gratulálok, százados úr! - mond- fotót, amit korábban küldtem. A kaja az orvos.
tona kiakad, megkéri a társait, hogy
- Mihez?
ajándékozzanak neki egy fotót a ba- Kitûnõ állapotban van a szíve!
rátnõjükrõl, a feleségükrõl, a nõvé- Ugye?!
rükrõl, az unokahugukról. 57 fotót
- Látszik, hogy ritkán használja!
gyûjt össze. Beleteszi mindet egy
*
levélbe, együtt Marinak a fotójával,
Kocsmában mesél a seregben tör- és ezt írja hozzá:
téntekrõl egy srác a barátainak:
- Kedves Mari! Ne haragudj, de
- Egyszer a táborban beleestem a nem sikerül emlékeznem, hogy ki is
latrinába.
vagy te! Légyszíves, vedd ki a tié- Hát az szörnyû lehetett! És med- det, és a többit küldd vissza!
dig ért a sz*r, mikor ez a borzasztó *
eset történt?
Kiskatonák eltávozást kérnek a pa- Egészen a térdemig süllyedtem. rancsnokuktól:
- Még szerencse, hogy ilyen kevés - A feleségem várandós, ezért
volt benne!
szeretném vele tölteni a hétvégét - A fenét! Fejjel estem bele!
mondja az egyik.
*
- Az én feleségem ezen a hétvéA laktanyában kolerajárvány tör ki. gén esik teherbe, úgyhogy szeretA vezetõség elrendeli, hogy figyel- nék vele lenni - mondja a másik.
jék a mellékhelységet. Egyik éjszaka *
Kovács közlegényt felverik az álmá- Egy katona késve ér vissza az eltából:
vozásról. Mikor az õrmester kérdõre
- Azzonal jöjjön velünk, mert maga vonja, a katona magyarázkodni prókolerás!
bál.
- Honnan veszik?
- Sajnálom, uram, de lekéstem a
- Megfigyeltük, hogy tizenegyszer buszt, béreltem egy kocsit, és azzal
ment egymás után a mellékhely- indultam el, de lerobbant, akkor látségre.
tam egy tanyát, vettem egy lovat és
- Az igaz, de tízszer foglalt volt.
azzal jöttem tovább, de a ló meg*
döglött és az utolsó tíz kilométert
Egy távolban szolgáló katona egy gyalog kellett megtennem.
nap levelet kap a barátnõjétõl, ami- Az õrmester szkeptikus, de elfoben ez áll:
gadja a magyarázatot. Következõ
- Kedves Pisti! A mi kapcsolatunk héten egy másik katona késik el.
nem folytatódhat tovább. A távol- - Sajnálom, uram, de lekéstem a
ság, ami elválaszt minket, nagyon buszt, béreltem egy kocsit, és azzal
*
Szeretõ gazdit keres egy 2
és fél hónapos aranyos néEladó ház Marosvásárhe- metjuhász kiskutya, beoltva,
lyen a Ciocîrliei (Pacsirta) ut- féregtelenítve Csíkszentsicában (az oroszpiac közelémonban.
ben)
Csere is érdekel más állatra.
Telefon: 0265-256777 vagy
Ladó Laura, Csíkszentsi0742-541367
mon 466 szám.
*
Eladó régi udvarház Ma- Telefon: 0744-393267
*
rosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, Eladó egy 5 tonnás utánfupince: 260 nm, terület: 5664 tó, kiskocsinak rámpa és 3/8as csõ.
nm.
Telefon: 0731-502209
Telefon: 0723-620089

Apróhirdetések

Szeretnék megismerkedni
egy hölggyel – barátság/házasság céljából. Én 50/180/70 férfi
vagyok, és várom hívásodat az
alábbi számon:
Telefon: 0740 646 117
Jelige: “Együtt szép az élet!”
*
65 éves, független, nem iszá-

Társkeresõ
kos, nem dohányzó férfi vagyok.
Keresek házasság céljából egy
megbízható nõt. Kovászna me gye elõnyben.
Jelige: "Nem fogsz csalódni!"
Tel: 0731-502209

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2013. okt. 28.
A “Nero” c. rejtvény megfejtése:
Britannicus, Armenia, Agrippina.
Nyertesünk: Kis Margit Szováta-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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indultam el, de lerobbant, akkor láttam egy tanyát, vettem egy lovat és
azzal jöttem tovább, de a ló megdöglött és az utolsó tíz kilométert
gyalog kellett megtennem.
Az õrmester ennek is elnézi. Következõ alkalommal tíz másik katona jön ugyanezzel a magyarázattal.
Az õrmesternek nem tetszik a dolog, de az elsõ katona magyarázatát
elfogadta, ezért ezekét is el kellett.
Következõ héten ismét elkésik egy
katona, és õ is magyarázkodni kezd.
- Sajnálom, uram, de lekéstem a
buszt, akkor béreltem egy kocsit...
- Tudom, ne is folytassa - legyint
az õrmester -, lerobbant a kocsi.
- Nem robbant le, uram, csak kerülgetnem kellett a sok döglött lovat
az úton...
*
Kovács tizedes meghal és az ezredes magához hívat egy futárt. Megkéri, hogy látogassa meg az elhunyt
feleségét és finoman közölje vele a
szomorú hírt. A futár kimegy, kopog
az ajtón, mire kijön egy nõ:
- Kezét csókolom, özvegy Kovácsné?
- Nem.
- De!
*
Kiképzésen az õrmester:
- Atomvillanáskor miért kell becsukni a szemünket?
Kovács honvéd:
- Jelentem, hogy bele ne folyjon a
sisak!
*
Sorozáson:
- Olvassa el a falon a táblát!
- De hát nem is látom a táblát.
- Igen, mert nincs is. Alkalmas!

Viccek a szex
hasznosságáról
Vasárnap reggel a házaspár az
ágyban lustálkodik, és a férj elkezd
a feleség körül matatni. Finoman
megcirógatja az oldalát, aztán
megérinti a derekát, lenyúl a combjához. Az asszony kéjesen nyújtózni
kezd:
- Egy kicsit feljebb... Egy kicsit lejjebb...

De én
független
vagyok!!!

Erre a férje abbahagyja a motoszkálást. A feleség csodálkozik:
- Mi történt, miért hagytad abba?
- Megtaláltam a távirányítót.
**
Olyan kedélytelen vagyok, fáradt
és fásult...
- Csináld azt, amit én szoktam
ilyenkor. A legjobb gyógymód...
Menj, és szeretkezz egyet az aszszonnyal.
- Gondolod?
Egy óra múlva:

Carl Orff

- Barátom, a fene se gondolta volna, hogy ilyen szép kéglitek van!
*
Az ifjú feleség kissé meghízott. A
férje dicsérgeti: Akkora a segged,
mint egy betonkeverõ.
Az asszonyka bánatosan hallgat.
Este, amikor lefekszenek az ágyba, a férj a megszokott módon átnyúl a másik oldalra.
Mire a feleség: Mit képzelsz Te!
Hogy két nyamvadt kavicsért beindítom a betonkeverõt!
...és boldogan éltek, míg meg
nem haltak.
*
Sanyi és Mari épp 25 éve házasok. Sanyi végiggondolja az addigi
életüket, és azt mondja Marinak:
- Figyelj Mari! 25 évvel ezelõtt
igaz, hogy nem volt pénzem, albérletben laktam, busszal jártam, egy
heverõn aludtunk ketten és nem
volt TV-nk, de akkor, ha szegényen
is, de legalább egy 25 éves szöszi
bombázó mellett ébredtem reggelente. Ma van egy nagy házunk,
hatalmas franciaágy, plazma TV,
mindkettõnknek kocsi, de mégiscsak egy 50 éves öregedõ nõ mellett ébredek reggel, hiába van pénzem.
Mari gondolkozik egy kicsit, majd
így szól:
- Tudod mit? Menj és keress magadnak egy 25 éves szöszi bombázót, az ügyvédem pedig elintézi,
hogy megint ne legyen pénzed.

