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OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK

Olvasóink kérésére a szerkesztõség úgy határozott, hogy felelevenítjük a
korábbi években oly sikeres Nevetõ Osteologia rovatot. Ebben a számban részben az interneten keringõ humorból válogattunk, részben névte
lenséget kérõ olvasóink küldeményeibõl.
Kedves Olvasóinkhoz fordulunk: küldjenek és mi örömmel közlünk
egészséggel, betegséggel, egészségüggyel kapcsolatos vidám írásokat,
történeteket, megjegyzéseket. Forrásokat általában továbbra sem jelö
lünk meg. Van lehetõség azonban egyéni humoros történek közlésére is,
ahol a szerzõ nevét is közzétehetjük, amennyiben ezt kéri.
dr. Mester Ádám rovatvezetõ

nevetõ osteologia
Az orvos költözködik, de a kanapéja sehogy sem
fér ki az ajtón.
Erőlködik, de a végén a kanapé beszorul az ajtóba. Ekkor áthívja kollégáját, aki az ajtó másik
oldalán erőlködik. Így megy vagy 10 perce, majd
a belső lihegve megszólal:
– Kolléga úr, azt hiszem, ezt sose fogjuk kivinni!
Mire a külső:
– Ja, kivinni?
Az orvos felesége verseket olvas, majd kis idő
múlva berohan a férje dolgozószobájába:
– Drágám, valami Goethe kiadta a versedet, amelyet harminc évvel ezelőtt nekem írtál!
A buzgó medikus sugárzó örömmel szalad a kémia
gyakorlatvezetöhöz:
– Heuréka! Megtaláltam a tökéletes oldószert. Az
összes ismert anyagot oldja!
– Hmm. Ez felvet egy érdekes problémát!
– És mit?
– Miben akarja tartani?
A skót házaspár beszélget:
– Az orvos azt mondta, levegőváltozásra van szükségem -mondja a feleség.
– Szerencse, pont megfordult a szél.
– Nem, nem... nekem tengeri levegő kell!
– Semmi gond drágám, akkor kötök a ventilátorra
egy sózott heringet.
Kovács hiába ostromolja a lányt, az ellenáll. Erre
taktikát vált:
– Tudod te, hogy az orvosok szerint a szex jó az
izületi bántalmak ellen?
– De nekem nincsenek izületi bántalmaim!
– És megelőzésről még nem hallottál?

A skót egyik tablettát a másik után nyeli le.
– Rosszul vagy?! – kérdi tőle a barátja.
– Nem, de holnap ezeknek lejár a szavatossági
ideje...
Egy skót ember a gyógyszertárban:
– Üdvözlöm, tudnak valami hatásos szert adni fejfájás ellen?
– Igen, kérem. Kitűnő kombinált gyógyszerünk érkezett. Fejfájásra, gyomorgörcsre és hátfájása is jó!
– Köszönöm, akkor most nem kérem, megvárom
amíg a többi is fájni fog.
Fogorvosnál:
– Hé, uram ez a pénz, amivel fizettél, hamis!
– Nyugodjon meg, doktor, a fogak sem eredetiek,
amit pótolt.
– Uram, maga igazán csak az erős szervezetének
köszönheti, hogy meggyógyult.
– De jó, hogy mondani tetszik. Már éppen elő akartam venni a borítékot...
– Doktor úr, egy éve voltam magánál a reumámmal, és maga azt mondta, hogy kerüljem a nedves
helyeket.
– Így van! – mondja az orvos.
– Most azt szeretném kérdezni, hogy megfürödhetek-e már?
Az öregek otthonában Sándor bácsi dicsekszik az
ápolónőnek:
– Jaj, kedvesem, amikor fiatal voltam, egy literes
tejeskannát is eltudtam vinni a péniszemen száz
méterre...
– De Sanyi bácsi, ez ma már nem megy?
– Nem aranyom, már nem bírja a térdem....
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