15

Humor, játék, rejtvény, hirdetés

EURÓPAI IDÕ
2014 / 3

Humor – Viccek
Viccek
Férfiak
Újdonsült férj tapintatosan kérdezi a feleségétõl:
– Mondd kicsi szívem! Miért csak
térdig vasalod ki a nadrágomat?
– Éppen most akartam szólni drágám, egyetlenem, hogy meg kellene toldanod a vasalózsinórt.
*
Felirat a férfi WC-ben:
A vicc nem a falon van, hanem a
kezedben!
*
A férj dicsekvése:
– Legalább tíz évvel fiatalabbnak
érzem magam, amikor reggelente
megborotválkozom.
Mire a feleség:
– Drágám! Akkor nem borotválkoznál meg néha inkább lefekvés
elõtt?
*
– Na, most lebuktál! – üvölti a feleség. Már tudom, hogy kivel csalsz meg, most már csak azt kell kiderítenem, hogy mivel?
*
Férj az anyósához:
– Anyuka, mondtam, hogy ne beszéljen magában. Utána nem fogja
tudni, kitõl hallotta azt a sok hülyeséget.
*
Egy várandós asszonyka ellenõrzésre megy az orvosához. A vizsgá-

Apróhirdetések
Eladó 2002-es Volvo S60 TDI –
nagyon megkímélt állapotban,
125 000 km-ben. Bõrülések,
alufelni, ülésmelegítõ.
Telefon: 0744-312 669
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm, pince: 260 nm, terület: 5664 nm.
Telefon: 0723-620 089
*
Eladó Borszéken a központban
A magány már évek óta nyomaszt. Szeretnék megismerni
egy velem egyidõs hölgyet.
57 éves vagyok, Szászrégenben lakom egyedül, saját házban.
Tel. 0754-792137
*
Szeretnék megismerkedni

lat után szégyellõsen megszólal:
– A férjem megkért, hogy kérdezzek meg valamit.
– Tudom, tudom – feleli a doki. –
Megnyugodhat, a szex nem veszélyes egészen a terhesség utolsó
hónapjáig.
– Nem egészen errõl van szó. Hanem arról, hogy nyírhatom-e továbbra is én a füvet.
*
Ádám heverészik a Paradicsomban, egyszer csak megkérdi:
– Uram! Mi az a szex?
– Eredj Évához, majd tõle megtudod! – hangzik a válasz.
Ádám elmegy, hogy megkeresse
Évát, majd kisvártatva visszajön.
– Uram, mi az a migrén?
*
Az idõsödõ, de még mindig mutatós asszonyka felkeresi az orvost.
– Mit tegyek, doktor úr? Már a
nyolcadik gyerekemet várom.
– Ön okos asszony, – próbálja felvilágosítani az orvos – miért nem
védekezik?
– Védekezem én, kérem, de a férjem sokkal erõsebb.
*
Már 20 éve házas vagyok és még
mindig ugyanazt a nõt szeretem .
– Fantasztikus!
– Igen, de elég veszélyes is!
– Ha a feleségem megtudja, agyonüt!
*
– Drágám, holnap elmegyek a papádhoz és megkérem a kezedet.

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.: 0724-699 797
*
Eladó ház Marosvásárhelyen a
Ciocîrliei (Pacsirta) utcában (az
oroszpiac közelében). Egy részében kereskedelmi tevékenység is
folytatható.
Telefon: 0265-256777 vagy
0742-541367

Társkeresõ
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!”

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2014. febr. 3.
Az “Leopold von Ranke” c. rejtvény megfejtése:
A pápák története. Történetíró. Világtörténelem.
Nyertesünk: H a r g i t a y M á r i a D i c s õ s z e n t m á r t o n -i olvasónk. Gratulálunk!
Postacím: Európai Idõ, 520085 Sf.Gheorghe, Str. Daliei nr. 2. bl. 44. sc. C. ap. 1.
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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Szerinted mit vegyek fel?
– Hát, ahogy õt ismerem, golyóálló mellényt!
*
Férfi a borbélynál ülve átszól a
manikûrös lánynak:
-Te, szépségem, nem vacsoráznál
velem ma este? Gyertyafény, halk
zene, a többi meg majd kialakul...
– Nem lehet, férjnél vagyok.
– Hát mondd azt neki, hogy
egy barátnõddel mész moziba!
– Mondd meg neki te! Épp téged borotvál.
*
Csapos az enyhén részeg vendégnek:
– Azt hiszem, mára már eleget ivott, uram!
A vendég:
– Ugyan, hagyja már! Ma
vesztettem el a feleségemet!
– Bocsánat, nehéz dolog
elveszteni egy feleséget! –
mondja megértõen a csapos.
– Igen, sõt, egy ideig úgy nézett ki, hogy majdnem lehetetlen!
*
Feleség a focidrukker férjnek:
– Te már jobban szereted a
Fradit, mint engem!
– Nevetni fogsz, én már az Újpestet is jobban szeretem.

– Marika, mit fogsz csinálni, ha
– Már megint egy tanárnõ...
*
olyan nagy leszel, mint én?
Gazdag fickó új, szuper órájával – Fogyókúrázni!
megy a partira. Megkérdezi tõle *
egy szõke bombázó:
Ketten támasztják a pultot a kocs– Hú, de szép óra, miket tud?
mában.
– Mindent megmond, amit csak – Látom üres a poharad. Kérsz
akarok. Például, most azt mondja még egyet?
nekem, hogy rajtad nincs bugyi.
– Dehogy kérek! Mit kezdjek két
üres pohárral?!
*
Egy hernyó megkérdezi a
ma-májától:
– Anya! Lejöttem a fáról.
Most már én is ember
vagyok?
*
Egy vak férfi bemegy a
kocsmába, leül a pultnál
egy székre. Kitapogatja a
mellette ülõ embert és kérdezi tõle:
– Akar hallani egy szõke
viccet?
Mire az így felel:
– Ide figyeljen, én is szõke
vagyok. Itt áll mögöttem
egy százhúsz kilós birkózó
barátom, õ is szõke. A kocsmáros is szõke. És van itt
még két nagydarab fickó a
pultnál, mindketten szõkék.
Biztos,
hogy el akarja mondani neMire a szõke:
künk
azt
a viccet?
– De rajtam van bugyi.
–
Inkább
nem. Nem akarom öt– Affene, már megint siet egy
ször
elmagyarázni.
Vegyes
órát!
*
*
Kopogtatnak a mennyország ka- A bíró azért van, hogy eldöntse, Gyerek bekopog a szomszédba:
– Csókolom! Az apukám szeretné
puján. Szent Péter kikiált:
kinek van jobb ügyvédje.
elkérni
a magnójukat!
– Na, mi az?
*
–
Na
mi
az, táncolni akartok?
– Nem mi az, hanem ki az, fiacsTanító
néni
az
iskolában:
–
Nem,
aludni...
kám!
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