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Humor – Viccek
Vasutas viccek – 2.
A nemzetközi gyors elsõ osztályú fülkéjében egyetlen utas
ül. Hirtelen felpattan az ajtó,s
egy fegyveres, álarcos gengszter lép be:
– Gyerünk, adja ide a pénzét!
– parancsol az utasra.
– De nekem egy megveszekedett vasam sincs!
– Akkor miért reszket?
– Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. Ugyanis jegyem
sincs...
*
János bácsi felmutatja a vonatjegyét a kalauznak, mire az
így reagál:
– De hiszen ez egy gyerekjegy!
János bácsi:
– Na, látja, most derül ki,
hogy milyen nagy késésben
van ez a szerelvény!
*
Vidám társaság érkezik a Keleti Pályaudvar indulási oldalához, akik a Nyíregyházára induló vonatot keresik.
– Még nem tolták be! Csak
háromnegyed óra múlva! – válaszolja az egyik vasutas.
A legények beülnek a restibe,
és egyik sört rendelik a másik
után.
Letelik a háromnegyed óra, és
akkor rohannak ki a restibõl.
Épp hogy sikerül felkapaszkod-

Apróhirdetések
Eladó ház Marosvásárhelyen a Ciocîrliei (Pacsirta) utcában (az oroszpiac
közelében). Egy részében
kereskedelmi tevékenység
is folytatható.
Telefon: 0265-256777
vagy 0742-541367
*
Eladó Csíkszeredától
három kilométerre 5100 m2
terület – erdõ mellett. A
területen forrás van. Ár:
10000 euró.
Telefon: 0722-240 843

niuk az utolsó kocsira. A harmadik lemarad, ott áll a peronon, néz a vonat után, és harsogó nevetésben tör ki.
– Mit tud maga ezen nevetni?
– kérdezi az egyik vasutas.
– Hát csak azt, hogy a haverjaim azért jöttek ki a pályaudvarra hogy engem kikísérjenek!
*
Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
– Nem fog megrázni az áram,
ha rálépek a sínre?
– Dehogyis, néni kérem. Csak
arra vigyázzon, hogy a másik
lába ne érje közben a felsõ vezetéket.
*
A síneken ballag egy részeg!
Jön a vonat levágja a lábait! A
részeg elkezd kiabálni:
– Jaj a lábam, jaj a lábam!
Arra megy a bakter és megkérdi:
– Mit kiabálsz ember, nincs is
lábad!
*
Vonatbalesethez kijöttek a riporterek, hogy mégis mi történt.
Kérdezték a szomszédokat.
Azt mondta a parasztbácsi:
– Hát jött a vonat, ugyanúgy
mint ahogy szokott, egyszer
csak le a sínrõl, át a mezõn, át
az erdõn, be a szénakazalba.
Hát ezzel nem lettek okosabbak a riporterek. Megkérdeztek

*
Eladó lepréselt, termesztett gyopár és egy háromajtós ruhásszekrény,
kedvezõ áron.
Telefon: 0744-977 906
*
Eladó régi udvarház
Marosvásárhelytõl 15 kmre.
Beépített felület: 460 nm,
pince: 260 nm, terület:
5664 nm.
Telefon: 0723-620 089

65 éves nyugdíjas agronómus vagyok. Marosújvárott
(Fehér megye) lakom saját
kertes házban édesanyám- egy 55-65 éves hölggyel házasság céljából.
mal.
Szeretnék megismerkedni Tel. 0766-562853

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2 0 1 4 . d e c . 8 .
G r e t a G a r b o ” c. rejtvény megfejtése:
Az “G
Anna Karenina. A kaméliás hölgy. Gustafsson.
Nyertesünk: M é s z á r o s A n n a E r d õ s z e n t g y ö r g y -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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másokat is, azok is ezt mondták. Már kezdett ébredezni a
mozdonyvezetõ, megkérdezték
mi történt?
– Hát jöttem, úgy ahogy szoktam, de megláttam, hogy a cigány megy a sínen.
– És nem lett volna
egyszerûbb azt az egy
embert elütni, mint
több száz utasnak az
életét veszélyeztetni?
– De azt akartam, de
egyszer csak elkezdett
szaladni a cigány, le a
sínrõl, át a mezõn, át
az erdõn, be a szénakazalba.
*
A vonaton két férfi
ül egymással szemben. Az egyik panaszkodik a másiknak,
hogy õ rosszul érzi magát, ha
háttal kell ülnie a menetiránynak. A másik udvariasan felajánlja, hogy cseréljenek helyet.
A vonat elindul, az udvarias
utas pedig lehányja a másikat.
– Ember! Miért nem mondta,
hogy maga is rosszul lesz, ha
háttal ül a menetiránynak?
– Gondoltam, inkább én hányjam le magát, mint maga engem.
*
Glasgow-ból Edinburgh felé
száguld a gyorsvonat. A fülkéket járva a kalauz egy skótra
bukkan, akinek nemcsak hogy
jegye nincs, de fizetni sem
akar. Szó szót követ, s a vas-

utas annyira felbõszül a potyautas makacsságán, hogy a
robogó vonat ablakán kihajítja
annak bõröndjét.
Erre már a skót is kijön a sodrából:
– Hallja, ez azért már mégis

sok! Nem elég, hogy engem
megbüntet, még a fiamat is kidobja az ablakon?
*
Hosszú autósor várakozik a
sorompó elõtt. Egyre többen
dudálnak türelmetlenül. A bakter megunja, kijön a házból, és
méltatlankodva odaszól az autósoknak:
– Mit idegeskednek? Hát tehetek én arról, hogy a vonat két
órát késik?
*
Vidéki állomáson kérdi egy
utas a vasutast:
– Mondja, melyik vonattal lehet a leggyorsabban Budapestre jutni?

I. Harald

– A gyorsvonat öt perc múlva
érkezik, a személyvonat pedig
másfél óra múlva. Én mégis azt
tanácsolnám, hogy a személlyel menjen!
– Miért? Az lassabb is, késõbb is jön!
– Igen, de a gyorsvonat nem áll meg nálunk!
*
– Kalauz úr, nekem
Linzben le kell szállnom. Volna olyan szíves felébreszteni, ha
odaérünk? Elõre megmondom, én hajnalban
egy kissé morózus vagyok, de maga ne törõdjön vele? – kéri az
utas, aztán aludni tér.
Másnap délben arra
ébred, hogy a vonat
Bécsben
vesztegel.
Megkeresi a kalauzt, és ordítva
támad rá:
– Mit képzel, maga nyomorult, maga senki, maga utolsó
disznó, nem költ fel, amikor
külön megkérem rá? Maga büdös csirkefogó!
A kalauz a sértésekre semmit
nem válaszol, csak néz bánatosan. Ettõl az utas elszégyelli
magát, és bocsánatot kér, hogy
annyira kiborult.
– Sose mentegetõzzék, uram!
– feleli a vasutas. – Már megszoktam az ilyesmit, a munkámmal jár. Hallotta volna
csak, hogy miket vágott a fejemhez az az utas, akit Linzben
leszállítottam!

