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Humor – Viccek
Vegyes viccek
Legalább nyolcféle nõi orgazmus létezik
1. Az optimista: oh igen, oh
igen, oh igen.....
2. A pesszimista: oh ne, oh ne,
oh, ne, oh ne....
3. A zavart: Oh igen, oh ne, oh
igen, oh, ne....
4. Az utazó: Ah, mindjart elmegyek, jaj mindjart elmegyek...
5. A vallásos: Oh istenem, oh
istenem, oh istenem....
6. A követelõdzõ: Még, még,
még, még......
7. A gyilkos természetû: Ha
most kiveszed, megöllek....
8. A gourmand: Hmmm, de finommmm...
*
Egy férfi egy hotel bárjában
megismerkedik egy idõsebb, de
elég csinos nõvel. Iszogatnak,
beszélgetnek, kiderül, hogy a nõ
már 55 is elmúlt. Úgy 3-4 pohár
ital után közelebb hajol a nõ a
férfihoz, és a fülébe súgja:
– Próbáltad már hármasban?
Mit szólnál egy anya-lánya pároshoz?
– Még soha, de nem volna ellenemre a dolog! – feleli izgatottan a férfi.
– Nos, akkor ma este szerencséd van. Gyere velem!
Felmennek a nõ szobájába.
Belépnek az elõszobába, a nõ
felkapcsolja a villanyt és beszól:
– Mama, nézd csak, kit hoz-

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

tam!
*
Két barát beszélget:
– Elhatároztam, hogy megnõsülök. Mit gondolsz, milyen a
hûséges nõ, szõke vagy barna?
– Õsz.
*
Egyik nap az iskolában egy
fényképész csoportképet készített az osztályról. A tanító néni
megpróbálja rávenni a gyerekeket, mindenki vegyen a képbõl.
– Képzeljétek el, milyen jó
lesz, ha majd felnõttök, elõveszitek a képet és azt mondjátok,
itt van Judit, õ orvos. Ez meg
Gábor, õ autószerelõ..
Hátulról egy vékonyka hang:
– És itt a tanárnõ, õ meg halott.
*
A gyerekeket arról kérdi a tanárnõ, mivel foglalkozik a papájuk.
– Az én apám ügyvéd! –
mondja az elsõ kisgyerek.
– Az én apám orvos, embereket gyógyít! – mondja a második.
– Az én apám meghalt –
mondja Pistike.
– Ezt sajnálattal hallom –
mondja a tanárnõ. – És mit csinált, mielõtt meghalt volna?
– Elõször elvörösödött, aztán
elkékült, majd összeesett a
szõnyegen...
*
Gazdag pasi új szuper órájával
megy a partira. Megkérdezi tõle
egy szõke bombázó:
– Hú, de szép óra, miket tud?

*
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

Elvált, független nõ megismerkedne házasság céljából egy férfival, aki egyedül
lakik.
A hívásra csak 9-20-ig vá47 éves, szõke, kék szemû, laszolok.
160 cm magas, 70 kg vagyok. Tel. 0751-701053

Társkeresõ

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2 0 1 5 . f e b r . 2 .
Az “JJ o h n J e l l i c o e ” c. rejtvény megfejtése:
Nagy flotta. Jütland. Új-Zéland.
Nyertesünk: V e r e s s É v a T e m e s v á r -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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– Mindent megmond, amit
csak akarok. Például most azt
mondja nekem, hogy rajtad
nincs bugyi.
Mire a szõke:
– De rajtam van bugyi.
– Affene, már megint siet
egy órát.
*
Lány a randin:
– Ha nem veszed ki a kezed a bugyimból, akkor hazamegyek! 3 millióig számolok, egy, kettõ...
*
A múltkor csengettek, kinyitom az ajtót, és ott áll
egy magas, jóképû pasas,
és azt kérdi, itthon van-e a
férjem.
Mondom, nincs, erre felkap,
bevisz a szobába, lerak a franciaágyra, és megerõszakol.
Utána egy héten át minden
egyes nap ugyanez történt... Na
most már megöl a kíváncsiság,
hogy vajon mit akarhat ez a pasas a férjemtõl?
*
Egy öreg néni csoszog az utcán két kezében két nylon szatyorral. Az egyik zacskó lyukas,
és minden lépésnél kihullik belõle egy húszdolláros bankjegy.
Észreveszi ezt egy rendõr és
megállítja a nénit.
– Asszonyom, a szatyrából
húszdollárosok hullanak.
– Köszönöm, hogy szólt.
Visszafordulok, hátha még
megtalálok néhányat.
– De honnan van ez a pénz? –
kérdi a rendõr – Talán lopta?
– Jaj, dehogyis! A kertem végében van egy stadion, és a né-

zõk mindig a kerítésemhez járnak elvégezni a dolgukat.
Mikor odajönnek a bokrokhoz,
és meg akarják öntözni a virágaimat, elõugrok a bokorból egy
ollóval, és így szólok: "Azonnal

fizess 20 dollárt vagy lenyisszantom!" Hát innen van a
pénzem.
– Ötletes! – nevet fel a rendõr
– És a másik szatyorban mi van?
– Hát, tudja, nem mindenki
szokott fizetni...
*
A nyolcvan éves bácsika feleségül vesz egy 25 éves leányzót.
Eljön a nászéjszaka és a feleség gondolván, hogy férjét elfárasztotta a ceremónia, külön hálószobában készül nyugovóra
térni, amikor kopogtatnak az ajtón. Az öreg az. Befekszik a felesége mellé. Mikor végeznek,
jó éjszakát kíván az arának, majd eltávozik. A menyasszony
már majdnem elalszik, amikor
ismét kopogtatnak. Ismét az
öreg az, szerelemre éhesen.
Amikor befejezik, az öreg ismét
jó éjszakát kíván, és elmegy. A
menyasszony megint majdnem

elalszik, de ismét jön kopogás, a
felajzott idõsödõ férjjel. Amikor
befejezik, a leányzó nem hagyhatja szó nélkül az esetet:
– Áruld már el, hogyan csinálod? Amilyen férfiakkal eddig
dolgom volt, hiába voltak fiatalabbak, nem bírták háromszor egymás
után. Honnan van ennyi
energiád?
Mire az öreg kicsit
meglepetten:
– Hogyan? Már jártam
itt ma este?
*
A királyfi vágtat lován,
egyszer csak meglát egy
szépséges
királykisasszonyt, ahogy egy vár
erkélyén áll.
Rögtön feltámad benne az érzelem, s felmegy hozzá.
– Szépséges királylány, egyetlen vágyam van csak: légy az
enyém!
– Jaj, jaj királyfi, tudod az én
uram a hétfejû sárkány, ha itt talál, porrá zúz téged!
– Semmi baj, királylány. Odaállítottam a lovamat az ablak
alá, ha jön a sárkány csak kiugrom az ablakon a lovamra és
elvágtatok!
A királylány beleegyezik, dúl
a szex ahogy kell, egyszer csak
csöngetnek. A királyfi azonnal
kiveti magát az ablakon.
Királylány:
– Ki az?
– Jó napot kívánok, a ló vagyok, csak szólni jöttem, hogy
eleredt az esõ és beálltam az
eresz alá....

Anna Karina

