
Viccek tanításhoz  

Nyelvi humor 

Szóviccek 

 

1. Téves kapcsolás 

 - Halló, tessék! Cipőbolt. 

- Jaj, bocsánat, eltévesztettem a számot... 

- Semmi baj, hozza vissza, majd kicseréljük. 

 

2. Röptében 

Versenyt repül a gém meg a gólya. Egy vadász észreveszi őket, előkapja a puskáját, lő. 

A gém élettelenül lezuhan. A gólya utánanéz: - Gém over... 

 

 

3. Két tégla 

Két tégla ül a pincében. Megszólal az egyik: 

- Maga fél? 

- Nem, én egész vagyok. 

 

4. – Mivel lehet leküzdeni a farkaséhséget? 

    - Piroskával. 

 

5.  A recepción 

- Kérek egy kétágyas szobát! 

- Déli fekvéssel? 

- Fenéket! Esti fekvéssel! 

 

6. Pardon 

- Bocsásson meg, uram, de már negyedszer lép a lábamra! 

- Rendben, megbocsátok. 

 

7. Borzasztó 

- Mondd, neked van zsebszámológéped? 

- Minek az? Én tudom, hány zsebem van! 

 

8. - Hogy hívják a brutális medvét? 

    - Micimacho. 

 

9. – Jean, kifutott a tej. 

      - Lehetetlen, uram. Minden ajtót bezártam. 

 

10. – Hogy hangzik a kannibál leánykérés? 

      - Légy az eleségem! 

 

11. Két légy búcsúzkodik Robinson fején. 

      - Na, szia.... Majd Pénteken találkozunk. 

 

12. A vasutas család csemetéje először megy iskolába. Amikor hazaér, csalódottan kifakad: 

      - Az egész egy nagy átverés! Az ajtóra az van kiírva, hogy első osztáy, bent meg minden 

csak fapados... 



 

13. – Anyuka, a vendéglőbe beesik az eső? 

      - Nem, fiacskám, miért kérded? 

      - Mert a szomszéd bácsi telefonált, hogy a papa nagyon elázott. 

 

14. Két gyerek 

      - Mondd, ti imádkoztok ebéd előtt? 

      - Nem, az én anyám jól főz. 

 

15. Kis karácsony, nagy karácsony 

      - Anyuci, ég a karácsonyfa! 

      - Jaj, de butuska vagy.... Nem ég, hanem világít! 

      - Igen... és most már a függöny is világít! 

 

16. - Hogy kell elhallgattatni a sámánt? 

      - Hallgassá mán! 

 

17. – Mi az aszkézis? 

      - A majom lába, mert hogy az kéz is. 

 

18. Nem mindegy, hogy beáztatjuk a teát, vagy teáztatjuk a Beát. 

 

19. Nem mindegy, hogy a csárda zaja, vagy a zárda csaja 

 

20. – Mit eszik a jósnő reggelire? 

      - Babonapelyhet. 

 

21. Egy ember kétségbeesetten kapálódzik a vízben. Látja, hogy távolabb egy csónakban 

halászok ülnek. 

      - Halászok, halászok – kiabálja. Mire megszólal az egyik halász: 

      - Mi is, de csöndben. 

 

22. – Anyu! Kimehetek focizni? 

      - Ki. 

      - Hát én. 

 

23. – Hová lett a balkezed, Pinokkió? 

      - Ajaj! Rossz fát tettem a tűzre! 

 

24. Mi a fasírt többesszáma? 

      A fák sírtak 

 

25. Miért eszi meg a rendőr a lottószelvényt? 

      Mert rá van írva: e heti. 

 

26. Két párna beszélget: Hogy vagy? 

      Rosszul. 

      Miért? 

      Huzatot kaptam. 


