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NŐK és FÉRFIAK a humor tükrében 
 
Tizenegy ember lógott egy helikopter kötelén, tíz 
férfi és egy nő. 
Mivel a kötél nem volt elég erős, hogy mind a 11 
embert megtartsa, úgy döntöttek, hogy egy személy-
nek le kell ugrania, különben mindannyian meghal-
nak. Nem tudtak megegyezni, hogy ki legyen az ál-
dozat. Ekkor a nő tartott egy rövid de nagyon meg-
ható beszédet, mondván, hogy majd ő feláldozza ma-
gát, mivel a nők hozzászoktak ahhoz, hogy a fiaik és 
férjeik javára lemondanak mindenről, mindent oda-
adnak a férfiaknak, anélkül, hogy bármit kapnának 
cserében... 
 

Amint befejezte beszédét, az összes férfi elkezdett 
tapsolni... 
 

Tanulság: Soha nem szabad alulértékelni a nők 
hatalmát... 
 

*** 
 

Egy nap három férfi kirándulni ment. Egyszer egy 
gyors sodrású megáradt folyóhoz értek. 
Mindenképpen át kellett jutniuk a túlsó partra, de 
nem volt mivel. Az első elkezdett imádkozni: 
– Kérlek, Istenem, adj nekem erőt, hogy át tudjak 
kelni! 
PUF! Isten adott neki két rendkívül erős kart és 
lábat, így nagy nehézségek árán át tudott úszni 2 óra 
alatt, de úgy, hogy kétszer csaknem megfulladt. 
Ezt látva a második szintén Istenhez fordult: 
– Kérlek, Uram, adj nekem erőt... és eszközöket, 
hogy átkelhessek! 
PUF! Isten adott neki egy kis kenut és evezőket, így 
egy óra kemény munkával átjutott, de kis híján két-
szer a vízbe fordult. 
A harmadik, az előző kettő tapasztalataiból okulva, 
úgy döntött, hogy szintén a Jóistenhez fordul: 
– Kérlek, Istenem, adj nekem erőt, eszközöket... és 
intelligenciát hogy átkelhessek! 
PUF! Isten átváltoztatta őt nővé, aki ezután meg-
nézte a térképet, majd 200 métert gyalogolt a folyó 
mentén, és átkelt a felette átívelő kis hídon. 
 

*** 
 

Egy férfi egy szűk hegyi úton, szerpentinen vezet. 
Vele szemben halad egy nő. Abban a pillanatban, 
amikor összetalálkoznak, a nő átkiált az ablakon 
keresztül: Disznó!! 
A férfi rögtön visszakiált: Kurva!! 
Mindketten folytatják az útjukat, majd a következő  

hajtűkanyarban a férfi beleütközik egy úttesten álló 
óriási disznóba... 
 

Ha a férfiak végre képesek lennének MEGHALL-
GATNI a nőket... 
 

*** 
 

Egy pár vakációra utazott egy tóhoz, amelynél le-
hetett horgászni. A férfi szeretett pecázni hajnal-
ban, a nő inkább olvasgatott. 
Egy reggel a férfi hazatérve a hajnali pecázásból, 
ledőlt egy kicsit szunyókálni. A nő elhatározta, hogy 
ugyan a tavat nem ismerte, de kimegy kicsit csó-
nakázni. Kis evezés után elkezdett olvasgatni. 
Nemsokára megjelent a parti őrség képviselője, és 
így szólt: 
– Jó napot, Asszonyom, mit csinál? 
– Olvasgatok. 
– A ,,Horgászni Tilos” területen jár! 
– De nem horgászom, nem látja? 
– Igen, de magánál van minden szükséges felsze-
relés. Követnie kell engem, és meg fogom bírságol-
ni! 
– Ha azt teszi, akkor én viszont feljelentem szexu-
ális erőszakért! 
– De… Én hozzá sem nyúltam magához egy újjal 
sem! 
– Igen, de magánál van az ahhoz szükséges fel-
szerelés... 
 

Tanulság: Ne vitatkozz olyan nőkkel, akik tudnak 
olvasni... 
 

*** 
 

Mi a különbség a férfiak és a nők között? 
 

Egy nő azt szeretné, hogy egy férfi teljesítse minden 
kívánságát, míg egy férfi azt szeretné, ha minden nő 
teljesítené az ő egyetlen kívánságát. 
 

*** 
 

El kell küldened ezt az üzenetet 5 intelligens és 
szórakoztató nőnek, akiket ismersz, hogy megne-
vettesd őket! 
Elküldheted az üzenetet 5 férfinak is, akiknek van 
annyi intelligenciája és humorérzéke, hogy ezeket 
szórakoztatónak tartja. 
...OK, 5 intelligens nőt könnyedén találhatsz... 
...de honnan vegyünk 5 ilyen követelményeknek 
megfelelő férfit??? 

(Internet) 


