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Humor – Viccek
Viccek
Az irodalmi folyóirat szerkesztõje nézegeti a kéziratot, és
megkérdi a szerzõt:
– Miért Bumeráng a címe?
– Mert eddig minden szerkesztõségtõl visszajött hozzám.
*
A fiatalember háztûznézõbe
megy, hogy kedvese apjával beszéljen:
– Uram, szeretném feleségül
venni az Ön lányát!
– A feleségemmel már beszélt?
– Igen, de ha lehet, én mégis a
lányánál maradnék!
*
Miért sírsz, Pistike?
– Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a kalapáccsal és... és...
– De kisfiam, ezért neked nem
kellene így ordítanod!
– Hááát, elõször én is röhögtem...
*
Bemegy a csontváz az orvoshoz, és mikor meglátja a doki,
felháborodva mondja:
– Hát ilyenkor kell jönni?
*
Jósnõ bámulja a kristálygömböt és mondja a kuncsaftnak:
– Látom, hogy két gyereke
van.
– Azt maga csak hiszi. Összetörheti a gömbjét, mert nekem
három gyerekem van!
– Azt maga csak hiszi, uram.
*

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.
Ár: 5000 euró.
Telefon: 0722-240 843

A gyerek kérdezi az apjától:
– Apu! Én kitõl örököltem az
eszem?
– Biztosan anyádtól, fiam,
mert az enyém még megvan!
*
– Hogy van a feleséged?
– Beteg.
– És veszélyes?
– Ilyenkor nem, csak ha egészséges.
*
Az öregasszony elkíséri orvoshoz az öregembert, mert az
rosszul hall.
A vizsgálat végén azt mondja
az orvos:
– Uram, szükség lesz székletés vizeletmintára.
Az öreg odafordul az asszonyhoz:
– Mit mond?
– Azt, hogy add oda a gatyádat!
*
Egy házaspár elmegy egy csodakúthoz. Elõször a férj hajol be
a kútba, és elsuttogja a kívánságát. Aztán az asszony következik, de túl mélyen behajol és beleesik a kútba. Mire a férj felkiált:
– Nahát, ez mûködik!
*
Elmegy a krumpliföld mellett
egy operatõr, kamerával a kezében.
Egyszer csak meglátja, hogy a
mezõn dolgozó paraszt, kapával
a kezében, helybõl csinál egy
hátra szaltót.

*
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 5 . j a n . 5 .
Az “II . H a r a l d ” c. rejtvény megfejtése:
Dánia királya. Jámbor Lajos. Godofredus.
Nyertesünk: S i m o n K a t a l i n N a g y v á r a d -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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APRÓHIRDETÉS

Odamegy hozzá, és megszólítja:
– Jó napot, ha ezt még egyszer
megcsinálja, adok ötezer forintot.
– Én ugyan nem – jön a gyors
válasz.
– Na jó, akkor tízezret.
– Akkor sem.
– De, miért nem?
– Hát, fiam, nincs az
a pénz, amiért én még
egyszer tökön vágom
magam a kapával!
*
Nagyapja ölében üldögél egy kislány, és
az öreg ráncait nézegeti:
– Mik ezek az arcodon, nagyapa?
– Ráncok.
– És ezeket Isten adta
neked?
– Igen, engem még nagyon régen teremtett.
A kislány végigsimítja a saját
arcát:
– És engem is Isten teremtett?
– Igen, de téged még nem
olyan rég.
– Akkor ezek szerint Isten
most már sokkal ügyesebb,
nem?
*
– Tudsz nekem valami értelmes magyarázatot adni arra,
hogy miért hajnali ötkor jöttél
haza? – vonja kérdõre lábujjhegyen lopakodó férjét a felesége.
– Igen. A kocsmáros már le
akart feküdni.
*

Az agglegényt mindenki gyõz- – Itt volt az APEH, nagy balhé
ködi, hogy nõsüljön már meg. volt, mindenféle adócsalást taAz egyik barátja így szól hozzá: láltak.
– Nem értem, miért nem nõ- – Na, akkor mondja a jót! –
sültél még meg. A szerelem a szól a fõnök.
fény az ember életében.
Mire a szöszi:
Az agglegény ránéz, és csön- – Gyerekünk lesz...
*
Egy srác bemászik az
idõs néni kertjébe, és
buzgón dézsmálja a
gyümölcsöt, mikor az
öreglány megjelenik vadászpuskával a kezében.
– Gondolom, most
meg fog erõszakolni, fiatalember?
– Ááá, dehogy, hova
tetszik gondolni...
– Pedig muszáj lesz.
*
Újgazdag pesti a kairói
Nemzeti Múzeumban.
Elfárad, leül pihenni.
Teremõr: Mit képzel,
desen megjegyzi:
ráül II. Ramszesz trónjára?
– A házasság pedig a számla a A pesti: Mit kiabál? Majd ha
fényért...
jön, felállok.
*
*
A kislány nézegeti az édesany- Amikor a követségi fogadáson
ja krémjeit a fürdõszobában:
a zenekar elkezdett játszani,
– Ez mire jó? – kérdezi.
Lord Brown odafordult a szom– Hogy szép fényes legyen a szédjához:
hajam.
– Hölgyem, ön gyönyörû eb– Hát ez mire való?
ben a szép vörös ruhában. Jöj– Hogy szebb legyek.
jön, táncoljunk egyet erre a val– Akkor ezt kidobhatod, mert cerre!
semmit sem használ!
– Ez nem lehetséges – jön a vá*
lasz. – Elõször is, maga tökréSzõke titkárnõ a fõnökéhez:
szeg, másodszor, ez nem valcer,
– Fõnök, van egy rossz meg hanem Venezuela himnusza,
egy jó hírem. Melyikkel kezd- harmadszor pedig én nem vörös
jem?
ruhás nõ vagyok, hanem egy bí– A rosszal..
boros!

Iphikratész

