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Humor – Viccek
*

Vegyes viccek
Két aggastyán, miután kissé beittak, elhatározták elmennek a kupiba. A madám,
látván kikkel van dolga, végignézi õket, elmegy a szobalányhoz és utasítja:
– Menj tegyél be két felfújt
guminõt egy-egy szobába az
ágyba. Ezek jó részegek,
nem veszik majd észre a különbséget, meg minek fárasszam a lányaim hiába.
Ezek után betessékeli az
aggastyánokat a szobákba,
tegyék kedvükre, amiért ide
jöttek.
Haza menet az úton megszólal az egyik öreg:
– Azt hiszem az én nõm
már halott volt.
– Hogy-hogy, halott?! Honnan képzeled ezt?
– Hát, meg sem mozdult
szeretkezés közben!
– Lehetett volna rosszabb
is! Azt hiszem az enyém egy
boszorkány volt!
– Boszorkány?! Honnan
veszed ezt?
– Tudod, még a bemelegítés alatt picit beleharaptam a
fenekébe, erre szembeszellentett és kiszállt az ablakon!
Ráadásul magával vitte a
mûfogsorom is!

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 cigány álláshirdetésre jelentkezik, mint favágó.
– Hát cigány, milyen referenciamunkát tudsz felmutatni,
hogy elnyerd az állást?
– Há' dikmá, á káláhári .....!
– Cigány, a Kalahári az nem
erdõ, hanem sivatag!!!
– Mosmá!
*
Múlt hónapban világméretû
felmérést indított az ENSZ.
Egy kérdés volt:
"Kérem, mondja meg õszinte
véleményét arra nézve, hogyan
lehetne megoldani az élelmiszerhiányt a világ többi részén?"
A felmérés nagy kudarccal
végzõdött!
– Afrikában nem tudták, mit
jelent az "élelmiszer".
– Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az "õszintén".
– Nyugat-Európában nem
tudták, mit jelent a "hiány".
– Kínában nem tudták, mit jelent a "vélemény".
– Közel-Keleten nem tudták,
mit jelent a "megoldás".
– Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a "kérem".
– Az USA-ban pedig nem
tudták, mit jelent a "világ többi
része".
*
– Nem volt nehéz Párizsban
egyedül? Meg tudtad értetni
magad?

*
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 . m á r c . 2 .
G e o r g J e l l i n e k ” c. rejtvény megfejtése:
Az “G
Általános államtan. Jogász. Heidelbergi Egyetem.
Nyertesünk: T ó t h A n n a T a s n á 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

– Még a legnehezebb helyzetben is mindent megértettem.
Az egyik bárban csodaszép
francia nõvel ismerkedtem
meg. Üveget rajzoltam, mire õ
bólintott, én rendeltem egy
üveg pezsgõt. Aztán tyúkot rajzoltam, mire õ bólintott, és elmentünk vacsorázni. Egyszer kivette
a kezembõl a tollat, és rajzolt egy ágyat.
– És akkor mi történt?
– Akkor meg én bólintottam... Bár ma sem értem, hogyan jött rá, hogy
lakberendezõ vagyok...
*
Oleg hatalmas monoklival jelenik meg a társaságban. Kérdezik a haverok:
– Hát veled mi történt?
– Szakszervezeti összejövetel
volt. Elõttem ült a Tamara, és
amikor felállt, hogy hozzászóljon, észrevettem, hogy a szoknyája becsípõdött a fenekébe.
Kihúztam, erre kaptam egy
hatalmas pofont.
Legközelebb Oleg, ha lehet
olyan, még nagyobb monoklival jelenik meg.
– Hát veled már megint mi
történt?
– Amikor Tamara felállt,
hogy felszólaljon, becsípõdött
a szoknyája a fenekébe. Szergej, aki mellettem ült, kihúzta.
Én viszont tudtam, hogy nem
szereti, és visszadugtam.
*
Igazságtalannak tartom a cigányok intelligenciájára vonatkozó megjegyzéseiket!

A cigányok között is van
okos!
Bizony, a világ hálával tartozik azon cigány származású tudósoknak, akik az emberiség
javát szolgálták találmányaik-

kal, melyek például az Orsós
magnetofon, vagy a Kanalas
orvosság.
Tisztelettel,
Kolompár Rómeó
*
Idegbeteg nõ az ágyban:
– Idefigyelj Géza! Vagy tedd
be, vagy vedd ki, de NE IDEGESÍTS!
*
*
A nászéjszakán az asszonyka
azt mondja a negyedik férjének:
– Drágám, tudnod kell, hogy
én még szûz vagyok.
– Az meg hogy lehet! Hiszen
már háromszor voltál férjnél!
– Igen, de tudnod kell, az elsõ férjem nõgyógyász volt, õ
csak nézte. A második férjem
pszichológus volt, õ csak beszélt róla. A harmadik férjem

bélyeggyûjtõ volt, õ meg csak
nyalta.. Ó, õ hiányzik a legjobban.
*
A pap egy tinédzser fiút gyóntat:
– Atyám, vétkeztem
szóban, tettben és gondolatban... Lefeküdtem
egy lánnyal, pedig csak
fél órája ismertük egymást...
– Te vagy az, Tamás
fiam?
– Igen, én vagyok,
atyám.
– Na akkor mondd el
nekem: ki volt az a
lány?
– Nem mondhatom
el, atyám, vigyáznom kell a jóhírére.
– Ugyan már! Nekem mindent elmondhatsz!
– Tudom, de ezt nem.
– Na... Ki volt az? A Kovács
Eszter?
– Nem mondhatom el...
– Hát akkor a Szabóék lánya,
a Kati?
– Nem mondhatom el...
– A Kis Judit volt innen a
szomszéd utcából?
– Nem mondhatom el...
– Nagyon véded te azt a
lányt... Ezért makacsságodat
azzal büntetem, hogy fél évig
nem jöhetsz a templomba ministrálni!
Odakinn találkozik a fiú az
egyik haverjával:
– Na mi volt a papnál?
– Kaptam fél év szabit meg
három tuti tippet!

Karinthy Frigyes

