100

OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK

2021/3-4

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
Egy reszkető pasast vizsgál a fogorvos.
– Sajnálom uram, de ki kell húznom a fogát – közli.
A férfi az ijedségtől annyira remeg, hogy összekoccannak a fogai.
– Na, nyugi, nyugi! – mondja a fogorvos. – Itt egy
kis konyak, húzza le, ettől majd elmúlik a félelme.
A páciens megissza a konyakot, s csakugyan megszűnik a remegés.
– Na, ugye megjött a bátorsága? – kérdi a doki.
– De mennyire! Most próbáljon valaki akár csak
egy ujjal is a fogamhoz nyúlni!
– Doktor úr, segítsen rajtam – mondja egy rendkívül
csinos nő az ideggyógyásznak. – Bármi történik
velem, én öt perc múlva elfelejtem.
– Igen? – kiált fel lelkesen a doktor. – Akkor
vetkőzzön le, és feküdjön a díványra.
Az Orvostudományi Egyetemen egy csinos medikát
vizsgáztat a professzor. Megkéri a kolleginát, hogy
egy csontvázon mutassa meg, hol lehettek az erogén zónák. A hölgy bizonytalanul mutat a lágyék
felé:
– Valahol itt helyezkedett el a férfi nemi szerve...
– Valószínűleg, kedves kollegina. De csak alkalmanként, mert ez egy női csontváz.
– Mondjon egy rendellenes fogantatást!
– Férjen kívüli terhesség.
– Mindig szép, sima bőröm volt, most meg tele van
az arcom piros foltokkal! – panaszolja a háziorvosnak egy fiatal lány. – Mit tanácsol doktor úr?
– Mit tanácsolhatnék? – nézi a gyulladt arcocskát a
doktor. – Nem segít itt más, mint a borotválkozás.
A lány elcsodálkozik:
– Borotválkozzam? Én?
– Nem maga. A vőlegénye.

– Melyik az a testrésze az emberi testnek, amely
inger hatására képes a tízszeresére nagyobbodni?
– kérdezi a professzor a medikát.
– Inkább nem mondanám ki, ha lehet – pirul el a
vizsgázó.
– Akkor kimondom én: a pupilla. Kislány, amire
maga gondol, az csalódást fog okozni önnek. Ez a
szerv nyugalmi állapotának csupán kétszeresére,
maximum háromszorosára duzzad.
Szigorlat az Állatorvostudományi Egyetemen. A
professzor azt kérdi az egyik jelölttől:
– Mondja meg, kérem, miért... hm... szeretkezik a
tehén csak egyszer egy évben?
A jelölt gondolkodás nélkül rávágja:
– Mert marha.
Az orvos beszól a paraván mögé.
– Levetkőzött asszonyom?
– Én igen, és a doktor úr?
Fiatal, csinos nő a nőgyógyásznál.
– Kérem vetkőzzön le!
A nő zavarban van, erre a doki leoltja a villanyt,
hogy sötétben vetkőzhessen. A nő megkérdi:
– Doktor úr, hová tegyem a ruháimat?
– Nyugodtan tegye csak ide, az enyémre rá...
Segítőkész orvos:
– Doktor úr, a feleségem erős, egészséges asszony.
Az Isten is anyának teremtette, de nem tud teherbe
esni. Mit lehetne tenni?
– Bízza csak rám, barátom!
– Doktor úr, az a panaszom, hogy mihelyt lefekszem, azonnal elalszom.
– Minden este így van ez?
– Kivétel nélkül! Mit tegyek?
– Talán cseréljen férjet...

