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Menyasszonya apja faggatja a fiatal doktort:
– Mondd csak fiam, dohányzol ?
– Én soha még egy szál cigarettát se szívtam el.
– Na, de az italt, azt nem veted meg ugye ?
– Egyátalán nem iszom.
– Hát a nőkkel hogy állsz ? Hajtod őket, mi ?
– Az ön lányán kívül senki más nincs és nem is lesz 
az életemben.
– Na, ha ez mind igaz, akkor semmi keresnivalód 
nincs ebben a családban. Én nem akarom a 
feleségemtől egész életemben azt hallgatni, hogy 
bezzeg a vejem...

Urológus sexuális irányban tesz fel kérdést a 
betegnek
– Én majdnem minden nap szexelek.
– ???
– Tudja hétfőn is majdnem, kedden is majdnem, 
szerdán is majdnem ...

Orvosi kérdés:
– Ön egészségesen táplálkozik ?
Amatőr válasz:
– Igen és betegen is.

Beosztott orvosok számára jó tanács:
Ha tévedsz, azonnal ismerd el!
Ha igazad van, azonnal fogd be a szád!

Egy várandós asszonyka ellenőrzésre megy az 
orvosához. A vizsgálat után szégyenlősen meg-
szólal:
– A férjem megkért, hogy kérdezzek meg valamit.
– Tudom, tudom – feleli a doki. – Megnyugodhat, a 
szex nem veszélyes egészen a terhesség utolsó 
hónapjáig.
– Nem egészen erről 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 tőle megtudod! – hangzik a 
válasz.
Ádám elmegy, hogy megkeresse Évát, majd kisvár-
tatva visszajön.
– Uram, mi az a migrén?

Az idősödő, de még mindig mutatós asszonyka 
felkeresi az orvost.
– Mit tegyek, doktor úr? Már a nyolcadik gyere-
kemet várom.
– Ön okos asszony –próbálja felvilágosítani az 
orvos – miért nem védekezik?
– Védekezem én, kérem, de a férjem sokkal 
erősebb.

Panaszkodik a fiatalasszony a háziorvosának:
– Doktor  Úr, úgy gondolom, hogy a férjem már 
nem szeret.
– Ez nem valószínű, hölgyem! Mégis miből gon-
dolja ezt?
– Ha szeretne, már régen észrevette volna, hogy 
megcsalom.

Doktor tapintatosan kérdezi a feleségétől:
– Mondd kicsi szívem! Miért csak térdig vasalod ki 
a nadrágomat?
– Éppen most akartam szólni drágám, egyetlenem, 
hogy meg kellene toldanod a vasalózsinórt.

Vizsgálaton történt.
– Doktor úr, már 5 perce kinyújtott nyelvvel ülök itt! 
Talán megfelejtkezett rólam?
– Dehogy, csak a receptet csendben akartam 
megírni.

nevetõ osteologia

Olvasóink kérésére a szerkesztõség úgy határozott, hogy fel elevenítjük a 
ko  rábbi években oly sikeres Ne  ve tõ Os teo logia rovatot. Ebben a szám-
ban rész ben az in terneten ke ringõ humorból válogattunk, rész ben név te-
len séget ké rõ olvasóink kül de mé nyeibõl.

Kedves Olvasóinkhoz fordulunk: küldjenek és mi öröm   mel közlünk 
egész séggel, betegséggel, egész  ség  üggyel kapcsolatos vidám írásokat, 
tör téneteket, meg   jegy zéseket. Forrásokat általában továbbra sem je lö-
lünk meg. Van lehetõség azonban egyéni hu moros tör tének köz lésére is, 
ahol a szerzõ nevét is közzétehetjük, amennyi ben ezt kéri.
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