
 Vidám oldal 
 
 Egy tel-avivi iskolában a tanító bácsi megkérdezi a nebulók-
tól: 
- Na, gyerekek, ki tudja megmondani, ki volt Mózes? 
Áron jelentkezik: 
- Egy balfácán. 
- No de Áron! Nem szégyelled magad, így beszélni nagy 
ősünkről, Mózesről? 
- De igenis tanító úr kérem, egy balfácán volt, mert miután 
átkelt a Vörös-tengeren, balra fordult. Ha jobbra fordult vol-
na, most a sok kőolaj mind a miénk lenne... 
 
Egy vicces kedvű katolikus pap és egy rabbi egymással szem-
ben ültek a városi elöljáróság által rendezett vacsorán: 
Pap: - Mikor kínálhatom meg ebből a fenséges sonkából? 
Rabbi: - Majd az ön esküvőjén. 
 
Elmegy a fiatalasszony a rabbihoz tanácsot kérni: mit tegyen, 
hogy ne essen teherbe. Az öreg pap azt tanácsolja, hogy 
igyon mindig egy pohár vizet. 
- Óriási! - lelkendezik a fiatalasszony, hogy ez ilyen egysze-
rű. - Csak azt nem tudom még, hogy előtte vagy utána? 
- Helyette. 
 
Ima a pusztában: 
- Hatalmas Isten, mi neked ezer év? 
- Ezer év nekem egy perc! 
- És mi neked egymillió forint? 
- Egymillió forint nekem egy fillér. 
- Akkor adj nekem egy fillért! 
- Jó! Várjál fiam, egy percig. 
 
Kohn elmegy a bölcs rabbihoz, és azt mondja neki: 
- Rabbi, én nagyon félek a haláltól, ezért szeretnék hosszú 
életű lenni. Mit tegyek? 
A rabbi megsimogatja a szakállát, és megkérdezi: 
- Mondd fiam, te nős vagy? 
- Igen rabbi - feleli Kohn. 
- Nos, akkor azt tanácsolom, hogy sose csald meg az asz-
szonyt! 
- És akkor hosszú életű leszek? 
- Nem tudom - feleli a rabbi -, de hogy nagyon hosszúnak 
fogod érezni, az biztos. 
 
- Ha továbbra is így viselkedik az emberekkel, ne csodálkoz-
zon, ha egyre kevesebben járnak a templomba! - vádolta egy 
férfi a plébánost. 
- Hogy érti ezt? - csodálkozik az atya. 
- Amikor először jöttem a templomba, nyakon öntöttek víz-
zel. Másodszor a bérmálás előtt 
pofont kaptam. Harmadszor pedig egy asszonyt kényszerítet-
tek rám. Elegem van már ebből a durva bánásmódból! 
- Sajnálom - vág vissza a plébános -, utolsó találkozásunkkor 
még földet is dobok magára. 
 
Ádám a Paradicsomban megkérdezi az Úrtól: 
- Atyám, mondd el nékem, hogy mi az a szex? 
- Keresd meg Évát a fa tövében, és mindjárt megtudod - feleli 
az Úr. 
Nem sokkal később Ádám fancsali képpel jön vissza az Úr-
hoz: 
- Teremtőm! Legalább azt magyarázd el, hogy mi az a mig-
rén? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tar Károly  
kiadásra  

(kiadóra és támogatásra)  
váró könyvei, nyomdakészen:  

 
VOLTAM 
emlékirat pentalógia 
 
A Boldog utcán innen 
Saját lábon 
Ezer kilométerekkel  
Északi fényben– előkészületben 
Summa summarum 
 
ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH   
 Emlékkönyv 
 
Pánik — regény 
 
Tangó 
Hármas regény 
  
Tar Károly TITOKTÁRa   
 publicisztika 
 
Kedves könyveim könyve  
könyvismertetők, esszék,  
regények  színhelyén 
 
Itt és ott  —  versek, képek 
Száraz oázis  
 négy  színjáték 
Ami eszembe jut  
kisprózai írások 

     Est — versek 
 

házunk tája 
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