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Humor – Viccek
Viccek
Szexuális felvilágosítás órán
dolgozatot írnak a diákok. A tanár feladja a kérdést:
- Rajzoljatok le egy nõi nemi
szervet!
Az egyik lány szégyenlõsen
lesüti a szemét, mire a mellette
ülõ srác felkiált:
- Tanárnõ, ez nem ér! Tetszik látni, hogy puskázik?
*
Újságírók kérdezik egy kínos
ügyrõl az elnökjelöltet:
- A volt titkárnõje azt terjeszti Önrõl, hogy... hogy is
mondjam... szóval, hogy az Ön
micsodája nagyon kis méretû.
Mi errõl a véleménye?
- Semmi, nem kell törõdni
vele. A volt titkárnõmnek nagy
a szája, ennyi az egész.
*
A skót nagyon meg akar nézni egy focimeccset, de nem
akar taxira költeni, ezért végig
fut a 20 km-re levõ stadionig.
Mikor hazaér, kérdi a szomszédja:
- Na, milyen volt a meccs?
- Azt nem tudom, mert mire
odaértem, már nem volt erõm
átmászni a kerítésen.
*
Idõsebb Fradi-szurkoló készülõdik az esti meccsre. A felesége nézi, amint férje csupa
zöld-fehérbe öltözik. Egyszer
csak megszólal:
- Apukám, ahogy elnézlek,

Apróhirdetések
Eladó ház Marosvásárhelyen a Ciocîrliei (Pacsirta) utcában (az oroszpiac közelében)
Telefon: 0265-256777 vagy
0742-541367
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm,
pince: 260 nm, terület: 5664
nm.
Telefon: 0723-620089

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-

Te jobban szereted a Fradit,
mint engem.
- Anyukám, ahogy elnézlek,
lassan már az Újpestet is jobban szeretem!
*
- Hova viszed azt a két szép
libát?
- Az anyósomnak.
- Miért?
- Mert tegnap azt mondta,
hogy a fél életét odaadná egy
libáért!
*
Két barát elhatározza, hogy
kipróbálnak valamilyen extrém
sportot.
- Mit szólnál a bungee jumpinghoz? - kérdi az egyik.
- Az szóba se jöhet! - feleli a
másik - Azért születtem meg,
mert elszakadt a gumi, nem
akarok ugyanezen okból meghalni!
*
Pistike lelkedezve rohan haza
a bizonyítványával:
- Papa, papa, óriási mázlid
van!
- Na mesélj!
- Képzeld, jövõre nem kell új
tankönyveket venned!
*
Két alkoholista elmegy kempingezni. Mondja az egyik:
- Én hoztam magammal egy
üveg pálinkát, hogy ha véletlenül megszúrna minket egy
rozsdás szög, legyen mivel fertõtleníteni. Te mit hoztál?
- Két rozsdás szöget.
*
Szeretõ gazdit keres egy 2
és fél hónapos aranyos németjuhász kiskutya, beoltva,
féregtelenítve Csíkszentsimonban.
Csere is érdekel más állatra.
Ladó Laura, Csíkszentsimon 466 szám.
Telefon: 0744-393267
*
Eladó egy 5 tonnás utánfutó, kiskocsinak rámpa és 3/8as csõ.
Telefon: 0731-502209

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. nov. 11.
A “Pablo Neruda” c. rejtvény megfejtése:
Megkóstoltuk Magyarországot. Canto general. A szõlõk és a szél.
Nyertesünk: Szász Ildikó Kolozsvár-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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*
Három politikusnak felteszik
a kérdést: "Miért nincs hús?"
Afrikai: "Mi az hogy hús?"
Kapitalista: "Mi az, hogy
nincs?"
Kommunista: "Mi az, hogy
miért?"
*
Móricka osztályába kínai
gyerek jön. Mondja is a tanító
néni, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg vele, kérdezzenek az új fiútól. Móricka jelentkezik elsõnek.
- Nem, Móricka, te nem
kérdezhetsz, te mindig ostobaságokat mondasz.
A többi gyerek a szokásos dolgokat kérdezi:
- Milyen ételeket esztek
Kínában? Mit dolgozik
apukád? Hány éves vagy,
stb. Móricka nagyon jelentkezik.
- Tanító néni, csak egyet
hadd kérdezzek!
- Na jó, kisfiam, egyet.
- Neked hány apád van?
- fordul az új fiúhoz.
Gondolja a kínai kölyök, erre a hülyeségre õ is hülyeséget
válaszol:
- Három - mondja.
Erre Móricka:
- Mindjárt gondoltam, mert
két tojásból nem lettél volna
ilyen sárga!
*
A magyar, az orosz és az
amerikai azon versenyeznek,
melyik nemzet dolgozik gyorsabban. Azt mondja az amerikai:

- Mi elkezdjük építeni a 130
emeletes felhõkarcolót és a
120. emeletnél szólunk, hogy
indulhat a lift.
Mire az orosz:
- Á, az semmi! Mi elkezdjük
építeni a Moszkva-Vlagyivosztok vasútvonalat és félúton szólunk, hogy indulhat a vonat!
Mire a magyar:
- Mi reggel hét órakor elkezdjük építeni a szeszgyárat
és fél nyolckor már mindenki
matt részeg!

*
A moziban épp elkezdõdik a
film, amikor a sor közepén egy
szõke nõ feláll, és sûrû bocsánatkérések közepette elkezd kievickélni a sorból. Az egyik nézõ megkérdi tõle:
- Mi az, miért megy ki, most
kezdõdik a film!
- Mert pont az elõbb mondták be, hogy kapcsoljuk ki a
mobiltelefonokat, én meg az
enyémet kint hagytam a kocsiban.

Origenész

*
Kopogtatnak a mennyország
kapuján.
Szent Péter kikiált:
- Na mi az?
- Nem mi az, hanem ki az,
fiacskám!
- Jó ég! Már megint egy tanárnõ!
*
- Hány okos szõke nõ fér be
egy liftbe?
- ???
- Az összes!
*
Egy házaspár 10 üvöltõ
gyerekkel áll a repülõtéri
vámvizsgálat elõtt. A vámtiszt megkérdi a családfõt:
- Van önöknél lõfegyver,
szúró-vágó eszköz vagy kábítószer?
A családfõ kicsit idegesen:
- Higgye el uram, ha lenne, már rég használtam volna!
*
Azt mondja az orvos a betegnek:
- Két-három napig maradjon
otthon, és pihenje ki magát.
- Nem tehetem doktor úr.
- De hát miért nem?
- Mert otthon van az anyósom!
*
- Láttad a tévében? Az amerikai bíróság öt évre ítélt egy embert, amiért eladta a feleségét.
- Hmm... viszont öt év múlva legalább végre szabad ember lesz!

