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Ridere humanum, perseverare divinum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doamne,	  sus	  eşti,	  dar	  jos	  nu	  vezi	  ce	  se	  face!  
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   Văzând  răutăţile  oamenilor,  Dumnezeu  se  hotărăşte  să-şi   trimită  
Fiul din nou pe pământ,  spunându-i: 
   - Te  vei  reîntoarce  după  33  de  ani. 
   Au   trecut   cele   trei   decenii   şi-o   ciosvârtă. Nicio veste de la Isus. 
După   încă  ceva  timp,  toată   lumea   îl   şi  uitase.   În  sfârşit,  după  vreo  
84 de ani, apare  un  moşneguţ  prăpădit,  pe  care  nimeni,  în afară  de  
Dumnezeu, nu l-a mai recunoscut. 
   - Ce s-a întâmplat, Fiule? 
   - Sfinte  Tată,  cei  de  pe  pământ  au  abolit  pedeapsa  cu  moartea... 
 

  
   Q: Ce este paradoxal de  răutăcios? 
   A: În Vinerea Mare,  să-i urezi lui Isus un weekend  plăcut. 
 

  
   Tocmai se  pregătea  execuţia  lui  Isus.  Vin  apostolii  şi-i spun: 
   - Bă, Isus, bă,  tu  de  toate  ai  făcut  în  viaţă,  numai  la  femei  n-ai fost. 
Uite,  îţi  aranjăm  noi  şi-ţi  spunem  tot  ce  trebuie  să  faci. 
   Îl   duc   apostolii   pe   Isus   la   un   bordel,   îi   explică   ce   trebuie   să-i 
explice şi-l bagă  într-o  cameră.  După  cinci minute,  o  prostituată iese 
afară, urlând  şi  smulgându-şi  părul  din  cap. 
   Apostolii  intră  speriaţi în  cameră: 
   - Ce-ai  făcut, bă, Isus,  bă? 
   - Păi,  am  intrat  în  cameră,  ea  s-a  dezbrăcat,  m-am  dezbrăcat  şi eu; 
s-a pus pe pat, m-am  pus  şi  eu.  Dar  când  şi-a  desfăcut  picioarele  şi  i-
am  văzut  rana  aia, i-am vindecat-o... 
 

  
   Q: Ce s-ar  fi  întâmplat  dacă  Isus  nu  ar  fi  fost  răstignit  pe  cruce, ci 
înecat?  
   A: În faţa  fiecărei biserici am  fi  găsit  un  acvariu. 
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   Dumnezeu  face  lumea  şi  trimite pe  Pământ doi  bărbaţi.  După  ceva  
timp, bărbaţii  se  duc  la  Dumnezeu  şi-l  întreabă: 
   - De ce nu suntem, cum scrie în Biblie, un  bărbat  şi  o  femeie? 
   Dumnezeu realizează eroarea  de  programare  pe  care  o  făcuse  şi îi 
întreabă  care  dintre ei vrea  să  fie  femeie.  Evident sau nu, dar nici-
unul nu vrea. Dumnezeul zice: 
   - Atunci,   vă ascund penisurile   şi   care   şi-l găseşte  primul   rămâne  
bărbat. 
   Primul  bărbatul  o  găseşte  după  două  ore, iar  al  doilea  o  mai  caută  
şi  astăzi. 
 

  
   Q: Ce i-a zis centurionul lui Isus? 
   A:  Încrucişează-ţi  picioarele. Nu am decât trei cuie. 
 

  
   Dumnezeu  a  creat  femeia  şi  ea  avea  trei  sâni.  Dumnezeu, privind-
o, a întrebat-o: 
   - Ai  vrea  să  schimbăm  ceva?   
   Ea se  studiază  şi  răspunde: 
   - M-aş  putea lipsi de ţâţa asta din mijloc! 
   Dumnezeu  o  ascultă,  făcu  treaba  cum  vru  femeia şi  totul  fu bine. 
Femeia   rămase,   însă, cu bucata de   carne   în  mână   şi,   nedumerită, 
zise: 
   - Ce  să  fac  cu  bucata  asta  fără  de  folos?   
   Se  gândi  Dumnezeu  ce  se  gândi  şi creă  bărbatul. 
 

  
   Q: Ce a fost Isus de meserie? 
   A:   Student.   La  30  de  ani  mai   locuia   la  părinţi,   avea  părul   lung   şi  
dacă  făcea  ceva, atunci era o minune! 
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   Isus  pe  cruce.  Apostolul  Ion  e  în  mulţimea  din  faţa  crucii, cuprins 
de  durere.  Isus  strigă  cu  glas ca de tunet: 
   - Iooooane!... 
   - Sunt aici, Isuse!, strigă  el  şi  încercă  să  îşi  facă  loc  prin  mulţimea  
din  faţa  sa. Păcătoşii  neştiutori  aruncă  cu  pietre  în  el.  Isus zice: 
   - Ioane! Vino la mine! 
   Ion, rănit,  aproape  mort, ajunge  în  faţă  şi  zice: 
   - Da, maestre? 
   - Ioane, nici  nu  ştii  ce  bine  se  vede  casa  ta  de  aici  de  sus!... 
 

  
   Q: Care au fost ultimele cuvinte ale lui Isus?  
   A: Mai multe cuie, alunec! 
 

  
   Isus, crucificat, suferă   pentru   omenire.   Un   tânăr   vine   pe   dealul  
Golgotei  şi, văzându-i  suferinţa, zice: 
   - Nu pot vedea cum suferi aici! Te voi da jos de pe cruce! 
   Se  urcă  pe  cruce, scoate un cui, scoate al doilea cui... Isus cade în 
faţă  şi  strigă  din  toţi  rărunchii: 
   - Prima  dată  picioooarele!... 
 

  
   Arhanghelul   Gavril   zboară în   preajma   lui   Dumnezeu   şi-i spune, 
arătând  de  sus  spre  Mexicul  proaspăt  născut: 
   - Doamne, la ce te mai gândeşti?   Ai   făcut   o   ţară   de-a dreptul 
minunată!  Ai  dăruit-o  cu  oceane,  cu  munţi  înalţi,  cu  păduri  dese  şi  
râuri adânci! Să  fi pus prea multe într-o singură  ţară?! 
   Dumnezeu  medită.  Nu  era  prima  dată  când  păţea asta. Trebuia  să  
intervină  cumva,  să  echilibreze  discrepanţele. Revelaţie: 
   - Stai  fără  grijă,  îi  răspunde  Dumnezeu.  Am  să  pun  şi  mexicani. 
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   Isus, Petru şi  Ioan  stau  într-o  barcă  şi  pescuiesc.  
   Isus zice: 
   - Mă duc  să  aduc  nişte  bere,  băieţi! 
   Sare  din  barcă,  merge  pe  apă  şi  se  întoarce  cu  o  navetă  de  bere  în  
zece minute.  
   O  jumătate  de  oră  mai  târziu, zice Petru: 
   - Mă duc  să  aduc  nişte  sandvişuri! 
   Sare   din   barcă,   merge   pe apă   şi   se   întoarce   în   zece minute cu 
sandvişurile.  
   După  altă  jumătate  de  oră, zice Ioan: 
   - Mă duc  şi  eu  să  aduc  ceva  de  citit, că  ne  plictisim  de  moarte  aici! 
   Sare  din  barcă,  cade  în  apă  şi  se  îneacă.   
   Petru zice, calm: 
   - Isuse, ar fi trebuit să-i  spunem  şi  lui  unde  sunt  aşezate  pietrele... 
 

  
   Q: Care au fost primii politicieni din istoria omenirii? 
   A: Cei Trei Crai de   la   Răsărit. Au   lăsat  munca,   s-au   îmbrăcat   în  
haine frumoase  şi  au  plecat  la  drum. 
 

  
   Isus   şi   Sfântul   Duh   joacă   golf. Isus   loveşte  mingea, care se ros-
togoleşte  şi  rămâne  nemişcată  la  cinci centimetri  de  gaură.  Atunci, 
iese  un  şoricel  din  gaură şi  înghite  mingea.   
   Când  să  se  bage  la loc în gaură, vine  un  şarpe  şi-l înghite.  
   Când  să   intre  şarpele   în  gaură, vine un vultur  din  ceruri  şi  apucă  
şarpele.   
   Vulturul  îşi  ia  zborul  şi  vine  un  trăsnet  şi-l  loveşte.   
   Acesta cade exact în gaura de la care a început totul.  
   Sfântul Duh, total iritat, zice: 
   - Auzi, măi  Isuse!  Jucăm  golf  sau  trişam,  ce  dracu’?! 
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   Q: De ce l-a creat Dumnezeu pe Adam primul?  
   A:  Ca  să  poată  vorbi  cu  cineva  până  apare  şi  Eva. 
 

  
   Isus  şi  Petru stăteau  în  Rai  şi  vorbeau  despre  poluarea  Terrei.  Isus  
propune   să   meargă   jos   şi   să   se   convingă   personal   de   gravitatea  
situaţiei, iar Petru ţinu  să  îl  însoţească.   
   Ajung la  o  conductă  imensă  pe  malul  mării. Isus întreabă: 
   - Petru, pentru ce e conducta asta?  
   Petru,  cunoscător, zice: 
   - Prin   conducta   asta   se   pompează   acolo   în   larg   excremente şi  
substanţe  chimice  care  ucid  peştii  şi  flora  mării. 
   Isus  se  hotărăşte  să  meargă  în  largul  mării  şi  să  oprească  asta.  Isus  
pleacă pe   apă   şi   Petru după   el.   În   curând, acestuia   din   urmă   îi  
ajunge  apa  până   la  genunchi, în timp ce Isus mergea mai departe 
pe   apă.   Apoi, lui Petru îi ajunge apa până   la   brâu   şi   după   aceea  
până  la  gât.  Nu  mai  rezistă şi  zice: 
   - Isuse! Te urmez oriunde vrei, dar, dacă  mai  merg aşa, mă  înec  în  
apa  asta  poluată!  Eu  nu  pot  merge  pe  apă!   
   Isus se întoarce spre el  şi-i zice,  clătinând  din  cap: 
   - Bă, prostule! Dar tu de ce nu mergi ca mine, pe conductă?! 
 

  
   Un   bişniţar   vrea să-şi   cumpere   o   cruce   de aur pentru   lănţişor. 
Vânzătoarea  îi  tot  arată cruci. El vrea  tot  mai  mare.  Până  la  urmă, îi 
aduc una cât tot pieptul. Bişniţarul  e  mulţumit,  cu  o  excepţie: 
   - Bine, bine, o iau,  dar  model  fără  acrobat  n-aveţi? 
 

  
   Q:  De  ce  a  creat  Dumnezeu  abia  la  sfârşit  femeia?   
   A:  Ca  să  nu-l deranjeze în  timpul  Creaţiei  cu  vorbăraia  ei. 
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   Sena,  celebrul  pilot  de  formula  I,  după  ce  moare  în  accidentul  din  
timpul raliului, ajunge în Rai.  Îl  întâmpină  Sf.  Petru,  care-i spune: 
   - Ai   voie   să   te   plimbi   oriunde,   să   vizitezi   toate   celebrităţile,   să  
organizezi party-uri,   dar,   dacă   vei   conduce  maşina,   nu   ai   voie   să  
circuli cu mai mult de 30 km/h! 
   Acesta acceptă, dar, într-o zi, când circula regulamentar cu ma-
şina,   este   depăşit   de   un   Ferrari   ultimul   tip, care avea cam 200 
km/h,  cu  numărul de înmatriculare l-NA. Revoltat, Sena se duce la 
Sf.  Petru  şi  îi  spune: 
   - Păi, bine, Preasfinte, mi-ai   spus  că  nu  am  voie  să  circul   cu  mai  
mult de 30km/h   şi   adineauri   a   trecut   unul   pe   lângă  mine   cu 200 
km/h într-un Ferrari de Napoli! Cum vine asta!? 
   - În primul rând, nu  este  de  Napoli,  este  de  Nazaret,  şi,  în  al  doilea  
rând, Tipul  este  fiul  lui  Şefu’! 



   Q: De ce i-a furat Dumnezeu lui Adam o coastă  şi  din  ea  a  creat  
femeia?  
   A:   A   vrut   să   arate   că, dacă   furi, nu iese   nimica   bun   din   toată  
treaba. 



   DUMNEZEU: Adame, ce mi-aţi mai făcut  azi?   
   ADAM:  Am  mâncat  nişte  fructe... 
   DUMNEZEU:  Aţi  mâncat  şi  fructul  interzis?   
   ADAM: Da, normal! 
   DUMNEZEU:  Şi  ce-aţi  făcut  după  aia? 
   ADAM:  Eu  cu  Eva  am  făcut  dragoste  toată  după-amiaza.  
   DUMNEZEU:  Şi  unde  e  ea  acum? 
   ADAM: La râu, se spală. 
   DUMNEZEU: Oh,  nu...  Acum  toţi  peştii  or  să  miroasă  aşa! 
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   Dumnezeu  tocmai  terminase  de  făcut  Universul  şi  în  sacul  lui  mai  
avea  câteva  rămăşiţe.  Vrând  să  le  împartă  şi  pe  acestea, se duse la 
Adam  şi  Eva. 
   - Copiii  mei,  mai  am  două  daruri  pentru  voi.  Aş  vrea  să  vă  alegeţi.  
Mai întâi, cine vrea abilitatea de a urina stând în picioare?  
   Adam  şi  Eva  se gândiră  ce  se  gândiră,  şi, până  la  urmă,  Adam  zise: 
   - Doamne, te rog, dă-mi mie chestia asta. 
   - Stai  să  vedem  ce  părere  are  şi  Eva,  spuse  Dumnezeu.   
   Eva  răspunse: 
   - Doamne,  Adam  e  bărbat,  lui  i  se  cuvine. 
   Şi  Dumnezeu   îi  dădu  astfel  bărbatului abilitatea de a urina stând 
în picioare. Apoi, îi  dădu  sacul  cu  daruri   lui  Adam  să   îi  dea Evei ce 
mai  rămăsese.  Adam  deschise  sacul  şi  spuse: 
   - Ia  să  vedem  ce  avem  aici.  Aha, orgasme multiple! 
 

  
   Q: Ce i-a zis Adam Evei? 
   A:  Fă  câţiva paşi  înapoi!  Nu  ştiu  cât  mai  creşte  chestia  asta!... 
 

  
   În Rai, Adam  i  se  adresează  Domnului: 
   - Doamne, creatura ce ai creat din coasta mea este în pat ca un 
vulcan. Sunt uimit! 
   - Asta  am  făcut  pentru  ca  să  o  iubeşti! 
   - Are o faţă şi  un  corp  minunat...  Şi părul  ei  lung... 
   - Asta  am  făcut  pentru  ca  să  o  iubeşti! 
   - Şi  ştie  să  şi  gătească  mâncăruri  aşa  de  bune... 
   - Asta  am  făcut  pentru  ca  să  o  iubeşti! 
   - Doamne,  dar  dacă  eşti  în  stare  să  faci  aşa  lucruri  minunate, de ce 
nu  e  un  pic  mai  inteligentă? 
   - Asta  am  făcut  pentru  că  şi  ea  să  te  iubească,  prostule!... 
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   Într-o zi, Dumnezeu se plimba cu Adam prin Paradis. La un 
moment dat, Dumnezeu îi spune: 
   - Adame, ar  fi  timpul  să  populezi  Pământul!  Ai  putea  începe  prin  a  
o  săruta  pe  Eva. 
   - Doamne, ce  înseamnă  a  săruta? 
   Dumnezeu  îi  explică  şi  după  asta  Adam  o  ia  pe  Eva  după  un  tufiş  şi  
o  sărută.  După  un  timp, se  întoarce  şi-i zice zâmbind lui Dumnezeu: 
   - Minunat, Doamne!...  Ce  urmează  acuma? 
   - Acum  ar  trebui  să  o  mângâi pe Eva. 
   - Doamne, dar ce  înseamnă  a  mângâia? 
   Dumnezeu   îi   explică.   Adam iar o ia pe Eva într-un   tufiş   şi   o  
mângâie.  După  ce  se  întoarce: 
   - Minunat, Doamne,  asta  a  fost  şi  mai  bine  decât  sărutatul!   
   Dumnezeu îi spune: 
   - Acum  ar  trebui  să  faci  dragoste  cu  Eva. 
   - Doamne, ce  înseamnă  a  face  dragoste? 
   Dumnezeu   îi   explică.   Adam   o   ia   pe   Eva   în   tufiş   şi, după   câteva  
clipe, se  întoarce  şi  întreabă: 
   - Doamne, ce e aia — migrenă?... 
 

  
   Explodează   fabrica   de   crenvurşti.   Unul   ajunge   în   Cer.   Îl   găseşte  
Sfântul Petru. Merge el din înger în înger, tot întrebând ce-o fi. 
Trece la arhangheli, nici  ăştia  n-au habar. E  îndemnat  să  meargă  la  
Sfânta  Fecioară, care, uitându-se  lung  la  obiect,  observă: 
   - Sfinţia   Ta, nici eu n-am habar ce-ar   putea   fi,   dar,   dacă   mă  
gândesc bine,  bine,  aduce,  aşa,  un  pic,  cu  Sfântul  Duh. 
 

  
   Q: De ce le-a scris Paul corintenilor?  
   A:  Pentru  că  nu  le  putea  vorbi. 
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   Un  poliţist   roman   îi  zice  ameninţător   lui   Isus  pe  drumul  acestuia  
către  Golgota: 
   - Lasă   numai   o singură   dată   să   cadă   crucea, şi   nu mai apuci 
sfârşitul  paradei! 
 

  
   Cică  Dumnezeu  îl  cheamă  la  raport  pe  un  îngeraş: 
   - Măi, îngeraşule,  du-te  şi  tu  şi  curăţă,  te  rog,  norişorul  ăla  negru  
de acolo. 
   - Vai,  cum  să  mă  duc  eu,  cu  mânuţele  mele  albe  şi  pufoase, să  mă  
murdăresc?! 
   - Hai, măi   îngeraşule,   gândeşte-te   câţi   oameni   sunt   necăjiţi   sub  
norişorul  ăla, că  e  negru  şi  acoperă  soarele. 
   - Dar  cum  să  mă  duc  eu,  cu  aripioarele  mele  albe  şi  cu  picioruşele  
mele ca laptele! 
   - Hai, măi  îngeraşule,  du-te, că şi  eu  când  eram  mic  ca  tine,  şi  eu  
curăţam  norişori  şi  îi  făceam  pe  oameni  fericiţi.  Hai, du-te! 
   - Dacă  tot  ştii  cum  se  face,  du-te Tu! 
 

  
   Isus  învie  după  ce  a  fost  răstignit  pe  cruce.  Oamenii  sunt  plini  de  
încântare  şi  acesta, din cauza succesului mare, repetă tot setul de 
minuni.  Transformă  apa  în  vin,   împarte  o  pâine  la  toţi  cei  prezenţi  
şi, la  sfârşitul  programului, vrea  să  meargă  din  nou  pe  apă.  Totuşi, 
după  primii  paşi, se  scufundă.  Un  fan zice: 
   - Fără găuri  în  picioare  i-a  reuşit  asta  foarte bine! 
 

  
   Q: De ce sărbătorim, de fapt, Crăciunul? 
   A: Apare foarte des fenomenul că pe   lume   vine   un   bărbat   care  
mai târziu se crede Dumnezeu. 
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   Bazele democraţiei  s-au pus când  Dumnezeu  a  făcut-o  pe  Eva  şi  i-
a spus apoi lui Adam: Şi  acum  alege-ţi  o  nevastă! 
 

  
   Erau Adam  şi  Eva   în  Paradis,   în  costumele   lor  tradiţionale.  Adam  
zice: 
   - Evo,  ia  dă  să  văd, ce  ai  tu  sub  frunză? 
   - Adame, nu, nu se poate... 
   Adam, trosc, îi frige o bâtă peste cap. Eva  leşină,  Adam  se  uită  sub  
frunză şi  se  miră: 
   - Bă,  unde  dai,  şi  unde  crapă! 
   După  vreo trei ore, se  scoală  Eva şi-şi  aminteşte  ce-a  păţit.  Ca  să  
se  răzbune, şi  îi  dă  la  rândul  ei  o  bâtă  în  cap  lui  Adam. Acesta  leşină.  
Eva se  uită  sub  frunză şi  zice: 
   - Ia  te  uită, unde iese cucuiul! 
 

  
   Eva  stătea  pe  malul  apei  şi  se plictisea. La un moment, aude vocea 
Domnului din cer: 
   - Eva,  văd  că  te  plictiseşti.  Am  să-ţi  fac  un  companion. 
   - Eşti  prea  bun,  Doamne! 
   - Se  va  numi  Adam  şi  va  fi  bărbat.  Va  fi   încrezut,   înfumurat  şi  va  
avea   impresia   că   el   realizează   totul   în   viaţă.   Va   dori   să   conducă  
totul   în   viaţă,   dar, în realitate, va   asculta   de   tine   şi   va   face   totul  
pentru a-ţi  fi  pe  plac.  Se  va  crede  mai  deştept, dar  nu  va  fi  aşa.  Îl  vei  
lăsa   să  aleagă   cele  mai  bune  posturi,   căci   va  munci  numai  pentru  
tine   şi   copiii tăi.   Dar, mai presus de toate, trebuie   să-l   lăsăm   să  
creadă  că  el  a  fost  primul  în  Rai. 
   - Îmi convine, Doamne! Şi  va  fi  aşa  cum  doreşti, va  crede  că  el  a  
fost primul în Rai. 
   - Dar asta  rămâne  aşa,  ca-ntre noi, femeile!,  completă  Dumnezeu. 
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   Într-o zi, îl  cheamă  Dumnezeu  pe  Adam  la  el  şi-i spune: 
   - Am  să-ţi  dau  două  veşti:  una  bună  şi  una  rea.  Cu  care  să  încep? 
   - Păi, spune-o p-aia  bună,  zice  Adam. 
   - Am  două  organe  noi  pentru  tine,  spune Dumnezeu. Unul este cel 
numit creier. Te va face inteligent,  vei  putea  crea   lucruri  noi  şi  vei  
putea  întreţine  o  conversaţie  cu  Eva. Cel de-al doilea organ, numit 
penis, îţi   va   permite   să   reproduci   forme   inteligente   de   viaţă   şi   să  
populezi planeta.  Eva  va  fi  foarte  fericită  că  tu  ai  acum  acest  organ  
ce o va face să  aibă  copii. 
   Adam,  foarte  încântat,  exclamă: 
   - Darurile pe care mi le faci sunt fantastice. Ce veste rea ai putea 
să-mi dai?  
   Dumnezeu  se  uită  la  Adam  cu  părere  de  rău  şi  spune: 
   - Problema  este  că,  atunci  când  te-am  creat,  ţi-am dat sânge cât 
să  utilizezi doar unul  dintre  aceste  noi  organe  odată. 
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   Isus  se  plimba  prin  Nazaret.  Acolo  vede  o  mulţime  de  oameni  care  
tocmai   vreau   să   omoare   cu   pietre   un   păcătos.   Isus   se   pune  
protector  în  fata  condamnatului  şi  zice  cu  voce  de  tunet: 
   - Care din voie  e  curat  de  păcate, să  arunce  primul  piatra! 
   Din  mulţime   vine   o   piatră, care   îl   loveşte   pe   Isus   în   cap.   Acesta  
aruncă  o  privire  la  cel  care  a  aruncat-o şi zice: 
   - Mamă,  uneori  chiar  că  mă  calci  pe  nervi!... 
 

  
   Rabinul din Haifa era un jucător de golf pătimaş. Peste săptămână 
fiind înnorat, rabinul nu a putut să joace golf. Sâmbătă dimineaţa se 
înseninează, dar nici atunci nu putea juca golf, din cauza Sabatului. 
Gândindu-se că nu-l vede nimeni, rabinul s-a furişat, totuşi, pe 
terenul de golf. Însa tatăl său îl vede din Rai şi i se adresează 
Domnului: 
   - Fiul meu încalcă Sabatul,  Doamne,  trezeşte-l! 
   - Aşteaptă, imediat îl pedepsesc pentru asta! 
   Rabinul ridică crosa, loveşte mingea, care intră în gaură de la 
aproape  un  kilometru  distanţă.  O  lovitură  trăznet! 
   - Asta numeşti pedeapsă?, întrebă,  dezamăgit, bătrânul evreu. 
   - Sigur!, râse Dumnezeu. Ce lovitură! şi nu poate spune nimanui! 
 

  
   Dumnezeu   şi   Sfântul Petru se plimbau prin rai. Vede Dumnezeu 
porţile  raiului  zgâriate,  rupte,  vai  de  ele.  Îl  întreabă  pe  Sf.  Petru: 
   - Ce s-a întâmplat aici? 
   - Asta  se  întâmplă  deoarece  toţi  cei  care  sunt  condamnaţi  şi  arun-
caţi  în  iad  se  agaţă de  porţi. 
   - Asta  este  mână  necuratului.  Spune-i  să  repare  porţile  imediat!   
   Auzind asta, diavolul a zis: 
   - Nu fac nimic! Dă-mă  în  judecată! 
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   Dumnezeu îi zice lui Noe: 
   - În   şase   luni   voi   lăsa  o  ploaie   să   cadă  pe  pământ   şi   acesta  va   fi  
acoperit  cu  apă.  Tot  ce  este  rău  va  fi  astfel  distrus.  Vreau  ca  tu  să  
construieşti   o   arcă   şi   să   salvezi   câte   o   pereche din fiecare dintre 
speciile de animale. Uite aici planurile pentru arcă! 
   Au   trecut   şase   luni.   Cerul   s-a   înnorat   şi   a   început   să  plouă.  Noe  
stătea  în  curte  şi  plângea. 
   - De ce nu ai construit arca?, îl  întrebă  Dumnezeu.   
   Noe zise: 
   - Iartă-mă, Doamne,   căci  m-am   străduit   să   fac   asta, dar s-au în-
tâmplat atâtea lucruri... Planurile care mi le-ai dat au fost respinse 
de   către   Primărie   şi   Comisia   de   Planificare   Urbană, căci   încălcau  
planul   de   construcţii   şi   o   arcă   în   faţa   casei   nu   s-ar fi potrivit cu 
arhitectură  cartierului.  Aşa  că  a   trebuit   să   le  modific.  De   la  Ocolul  
Silvic  a  trebuit  să  cer  trei  permisiuni  să  tai  copacii  pentru  arcă  şi  am  
mai  fost  atacat  de  către  tipii  de  la  Green  Peace  şi  cei  de  la  Protecţia  
Animalelor când am încercat să   capturez animalele ce trebuiesc 
salvate.  Ministerul   Protecţiei Mediului m-a   acuzat   că   am   capturat  
animale protejate de Lege,   pe   cale   de   dispariţie.   Cei   de   la  Oficiul  
Meteorologic  au  dorit  o  descriere  mai  exactă  a   inundaţiilor  ce  vor  
avea  loc  şi  tipii  de  la  Ministerul  Apărării  au  dorit  o  hartă  a  zonelor  
ce   vor   fi   inundate.  Ministerul   de   Finanţe  m-a   acuzat   că   doresc   să  
părăsesc   ţară   fără   a-mi plati datoriile   şi   am   mai   fost   acuzat   de  
organizaţiile internaţionale  că  nu  respect  drepturile  naţionalităţilor  
conlocuitoare.  Îmi  pare  rău, Doamne, dar nu voi termina arca nici în 
cinci ani... 
   Din senin, ploaia s-a oprit. Soarele  a  început  să  strălucească.  Noe  
se  bucură  şi  zise: 
   - Doamne,  asta  înseamnă  că  nu  vei  mai  distruge  pământul? 
   - N-are  rost  să  mă  mai  obosesc  eu, zise Dumnezeu. Conducătorii  
oamenilor au un plan mai bun pentru asta! 
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   Fecioara  Maria  îl  întreabă  pe  Dumnezeu: 
   - Am  voie  să  merg  trei  zile  pe  pământ? 
   Se  gândeşte  Dumnezeu  ce  se  gândeşte  şi  zice: 
   - Numai  cu  o  condiţie,  dacă  mă  suni  la  telefon  în  fiecare  seară.   
   Zis  şi  făcut.  În  prima  seară: 
   - Alo, aici Fecioara Maria. Mi-am  cumpărat  o  rochie  mini.  Este  rău  
ceea  ce  am  făcut?   
   Dumnezeu  răspunde: 
   - Nu,  nu  e  nimic  rău!   
   A  doua  seară: 
   - Alo, aici Fecioara Maria. Am fost la o petrecere.  Este  rău? 
   - Nu,  nu  e  nimic  rău!   
   A  treia  seară: 
   - Alo,  aici  Maria.  Este  rău?... 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 22 

  
   Un   musulman   moare   şi   ajunge   la   porţile   Raiului.   Ca   de   obicei,  
acolo este întâmpinat de Sfântul Petru: 
   - Bine ai venit în Rai! 
   - Noroc, Petre,   însă,   ştii, eu   sunt   musulman   şi   aş   vrea   să   îl  
întâlnesc pe Mohamed. 
   - Nicio  problemă,  ia  liftul  şi  urcă  la  următorul  etaj. 
   Se   urcă   musulmanul   nostru   în   lift,   urcă   un   etaj   şi   acolo   dă   de  
Moise: 
   - Bine ai venit în Rai! 
   - Noroc, Moise,   însă,   ştii, eu sunt   musulman   şi   aş   vrea   să   îl  
întâlnesc pe Mohamed. 
   - Nicio  problemă,  ia  liftul  şi  urcă  la  următorul  etaj. 
   Iar   se   urcă   în   lift   musulmanul,   urcă   un   etaj   şi   vede   o   lumină  
puternică.  Din  ea  apare  cineva  şi  o  voce  se  aude  tunând: 
   - Bine ai venit în Rai, fiule. 
   - Cu cine am onoarea?, întreabă  musulmanul. 
   - Eu sunt Dumnezeu. 
   Musulmanul,  cu  o  voce  stinsă,  tremurând: 
   - Este  un   loc   foarte   frumos  aici,  dar  eu  aş  vrea  să   îl   întâlnesc  pe  
Mohamed. 
   - Aşa  deci,  ai  venit  să-l vezi pe Mohamed? Nicio problemă,  stai  jos  
şi  simte-te  ca  acasă.  Pot  să  îţi  ofer  ceva  de  băut,  o  cafea  sau  ceva  de  
mâncare? 
   - Cu  iertare  să-mi  fie,  aş  bea  o  cafea... 
   Şi  atunci  Dumnezeu  făcu  mâinile  pâlnie  la  gură  şi  strigă: 
   - Hei!  Mohamed,  două  cafele  te  rog!  Repede. 
 

  
   Q: Ce s-ar  fi  întâmplat  dacă  Maria  ar  fi  rămas  neînduplecată?   
   A:  Simplu,  nu  am  mai  fi  avut  Crăciun. 
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   Dumnezeu  a  creat  măgarul  şi  îi  zise: 
   - Tu  eşti  un  măgar.  Va  trebui  să  cari   într-una  greutăţi  pe  spatele  
tău   de   dimineaţă   până   seara.   Vei   mânca   iarbă şi   nu   vei   fi   prea  
deştept.  Şi  vei  trăi  50  de  ani. 
   Măgarul  spuse: 
   - Să trăiesc  aşa  50  de  ani  e  mult  prea  mult, Doamne!  Nu  mă  lăsa  
să  trăiesc  mai  mult  de  30  de  ani!  
   Şi  a  fost  aşa.  Apoi, Domnul  a  făcut  câinele  şi  îi  zise: 
   - Tu   eşti   un   câine!   Tu   vei   veghea   bunurile   oamenilor   şi   vei   fi  
prietenul lor cel mai bun. Vei mânca resturile de la masa oamenilor 
şi  vei  trăi  25  de  ani. 
   Câinele zise: 
   - Aşa  o  viaţă  25  de  ani  e  prea  mult, Doamne! Nu-mi da mai mult 
de 10 ani. 
   Şi  a  fost  aşa.  După  care  Dumnezeu  a  creat  maimuţa şi  i-a zis: 
   - Tu  eşti  o  maimuţă!  Vei  sări  din  pom  în  pom  şi  te  vei  purta  ca  un  
idiot.  Vei  fi  hazlie  şi  vei  trăi  20  de  ani.   
   Maimuţa  zise: 
   - Doamne! 20 de ani ca un clovn e prea mult. Te rog, nu-mi da mai 
mult de 10 ani. 
   Şi  a  fost  aşa.  La  urma  Dumnezeu  a  creat  omul  şi  i-a zis: 
   - Eşti singura făptură   cu   raţiune. O vei   folosi   să   îmblânzeşti   ani-
male  şi  să  cultivi  plante.  Vei  stăpâni  pământul  şi  vei  trăi  20  de  ani. 
   Omul zise: 
   - Doamne, 20 de ani, prea  puţin!  Dă-mi, Doamne, cei 20 de ani 
care i-a  refuzat  măgarul,  cei  15  ai  câinelui  şi  cei  10  ai  maimuţei. 
   Şi  aşa  a  făcut  Dumnezeu  că  omul  trăieşte  20  de  ani  ca  om,  după  
care   se   căsătoreşte   şi   20   de   ani   trăieşte   ca  măgar.   Apoi, va avea 
copii  şi  va  trăi  15  ani  ca  un  câine, păzind  casă  şi  mâncând resturile 
de la familia sa. Apoi, la vârste înaintate, îşi  trăieşte  ultimii  10  ani  ca 
maimuţa,  se  va  purta  ca  un  idiot  şi  îşi  va  distra  nepoţii. 
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   Isus  e  pe  cruce  şi  suferă, când  îl  vede  pe  Iuda  în  mulţime: 
   - Iuda,  strigă el cu putere, vino aici! 
   - Doamne,  strigă  Iuda,  dar  eu  te-am  trădat  şi  nu  merit  nici  măcar  
să-ţi  pomenesc  numele!   
   Isus  îşi  ridică  din  nou  capul  şi  zice: 
   - Vino aici, Iuda. 
   Iuda, spăşit, îşi  face  loc  prin  mulţime  şi  stă  acum  în  faţa  lui  Isus: 
   - Ce  pot  face  pentru  tine,  Stăpâne? 
   - Scoate-mi  pironul  ăsta  din  picioare. 
   - Dar,  Doamne,  sunt  nevrednic  să-ţi  ating  picioarele! 
   - Scoate-mi pironul din picioare... 
   Iuda   se   execută   şi   scoate   pironul,   apoi   se   dă   un   pas   în   spate   şi  
priveşte  cum  sângele  şiroieşte  din  răni.  Iisus,  cu  o  mişcare  rapidă,  îi 
trage  un  şut  în  faţă  şi, cu ultimele puteri, îi zice: 
   - Ia de-aici, boule!... 
 

  
   Q:  Ce  ar  fi  putut  să  ne  salveze  de  sărbătorirea  Crăciunului?   
   A:  Dacă  Iosif  ar  fi  mărturisit  totul... 
 

  
   Dumnezeu  stă  de  vorbă  cu  Sfântul  Petre: 
   - Mă  cam  plictisesc,  Petrică,  nu  ai  nici  o  idee? 
   - Ce  ar  fi  să  ne  luăm  o  vacanţă,  acum  e  foarte  frumos  pe  Saturn. 
   - Nu-mi place gravitaţia  pe  planeta  asta...  Te  mişti  prea  greu. 
   - Ce-ai zice, Doamne, de Mercur?  Aici  eşti  mult  mai  uşor. 
   - Nu... E prea fierbinte. 
   - Păi, hai  să  căutăm  ceva  intermediar.  Ce-ai  zice  de  Pământ? 
   - Nu, nu! Da   de   unde!   Nici   vorbă!   Ăia   au   aşa   nişte   apucături  
ciudate... Acum vreo 2000  de  ani  am  avut  o  aventură  cu  o  evreică  
tânără  şi  lumea  mai  vorbeşte  şi  azi  de  asta! 
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Greutăţile	  vieţii 
 
 
 

 
Ăsta  eram  eu. 
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Apoi  am  întâlnit  o  fată. 

 

 
Arăta  cam  aşa. 
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Toată  ziua  făceam  asta. 

 

 
Îi ofeream cadouri din astea. 
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După  ce  mi-a  acceptat  cererea  în  căsătorie,   
am  rămas  pentru multă  vreme  aşa. 
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Vorbeam  cu  ea  la  telefon  toată  noaptea. 

 
 

 
La birou, nu mai dădeam niciun randament. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 30 

 
Când au  văzut-o prietenii mei,  au  rămas  cam  aşa. 

 

 
Iar eu eram, normal, foarte mândru. 
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Până  când,  de  un  Valentine’s  Day,  a  primit  o  floare 
de la un tip care  arăta  cam  aşa. 
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Pentru  nu  ştiu  ce  motive,  ea  a  rămas  zile  întregi  aşa. 

 

 
Iar  eu  aşa. 
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Ceea ce a condus la asta. 

 

 
Şi  la  asta. 
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Dacă  l-aş  fi  prins  pe  tip,  i-aş  fi  făcut  asta. 

 

 
Dar nu l-am  prins,  aşa  că  am  făcut  asta. 
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Adormeam  numai  aşa. 
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Şi,  pentru  tot  restul  vieţii,  am  rămas  aşa. 

Fir-ar  să  fie  ele  de  fete! 
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Basme	  repovestite	  adulţilor 
 
 
 
 

 
 

Moş	  Crăciun	  nu	  are	  copii	  pentru	  că	  el	  vine	    
doar	  o	  dată	  pe	  an,	  şi	  atunci	  pe	  horn.  
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   Vin  piticii  acasă  şi  găsesc   lumina  aprinsă;  şi, pentru  că  erau prea 
mici  şi  nu  puteau  să  se  uite  pe  geam, se  hotărăsc  să  se  urce  unul  în  
spatele  celuilalt,  ultimul  să  se  uite, şi, din  gură-n gur, să  ajungă  şi  la  
cel de jos. 
   - La  noi  în  casă  este  o  femeie! 
   - La  noi  în  casă  este  o  femeie! 
   - La noi... 
   - ... 
   - Doamne, ce  bună  e! 
   - Doamne  ce  bună  e! 
   - ... 
   - Staţi,  că  deschide  ochii! 
   - Deschide ochii! 
   - ... 
   - Se scoală  din  pat! 
   - Se  scoală! 
   - Se scoală! 
   - Şi  mie! 
   - ... 
   - Şi mie! 
 

  
   Scufiţa  Roşie duce seara târziu mâncarea la bunica ei. Pentru asta, 
ea   trebuie   să   treacă   prin   pădure   şi, evident,   unde   e   pădurea  mai  
întunecată, apare lupul, care-i spune: 
   - Ei, ei! Scufiţa   Roşie!   Nu   ţi-e   frică   în   pădure, singură-singurică,  
noaptea?  Hoţii  pot  să  te  atace,  să-ţi  ia  mâncarea şi banii! Pot chiar 
să  te  violeze! 
   Scufiţa  se  uită  surprinsă  la  lup  şi-i spune, în  cele  din  urmă: 
   - Ascultă,  micuţule!  Bani  nu  am,  mâncare... în  cel  mai  rău  caz, mai 
aduc o dată,  iar  violul  — îmi place la nebunie. 
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   Făt Frumos îi zice calului: 
   - Bă, calule, stai aici pe loc, sub  fereastră,  eu urc în turn la Ileana 
Cosânzeana, dar, dacă  vine  zmeul,  sar  drept  pe  tine  şi  să  fugim.   
   Calul,  ce  să  zică,  asta-i  misia  lui  ingrată!  Făt Frumos urcă,  după  un  
timp se aud  ciocănituri   la  uşă.  Făt Frumos se azvârle  pe  fereastră, 
Ileana  se  aranjează,  deschide. Când  colo,  la  uşă  — calul. 
   - Băi, spune-i lui Făt Frumos c-afara  plouă,  aşa  că-l  aştept  aici. 
 

  
   Vine  Moş Crăciun  la  copii  din  Somalia. 
   - Ei, copiii  moşului,  aţi  fost  cuminţi? 
   - Da,  Moş  Crăciun! 
   - Ei, copiii moşului,  i-aţi  ascultat  pe  părinţi? 
   - Da,  Moş  Crăciun! 
   - Dar de mâncat, aţi  mâncat? 
   Copiii tac; într-un  târziu,  îndrăzneşte  unul: 
   - Păi, ştiţi,  la  noi, în Somalia... nu  prea  se  mănâncă! 
   - Ei, cine nu mănâncă, nu  primeşte  cadouri! 
 

  
   Scufiţa  Roşie  mergea  spre  bunica  ei.  E prinsă  şi  e violată  de  lupul  
cel  rău.  După  acţiune,  lupul o  întreabă: 
   - Ce-ai  să-i spui bunicii tale? 
   - Că m-am întâlnit  cu  tine  şi  m-ai violat de patru ori. 
   - De patru ori?, se  miră  lupul. 
   - Da! Sau ce, te  grăbeşti  în  altă  parte? 
 

  
   Două  capete  de  balaur  îl bârfeau pe al treilea: 
   - Ai  auzit  că  ia  muie  de  la  Făt-Frumos? 
   - Serios?! Bine, totuşi, că  nu  şi-o trage în cur! 
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   Într-o   seară   friguroasă   de   iarnă, o tânără stătea   pe   unul   dintre 
podurile Dâmboviţei  şi  se  gândea  cum  să  scape  de  viaţa  asta  amară.  
La un moment dat, Moş  Crăciun  se  apropie  şi-i zice: 
   - Ce  faci  tu  aicea,  fata  moşului? 
   - Ce  să  fac,  moşule,   iaca, sunt  supărată,  n-am servici, n-am  casă,  
n-am bani... Mă  gândesc  să  mă  omor, să  scap  de  toate  necazurile. 
   - Ei,  fata  moşului,  stai, că  nu-i dracu’ aşa  de  negru...  Uite,  eu  pot  
să-ţi  îndeplinesc  trei  dorinţe,  acum,  pe  loc.  Spune,  ce-ţi  doreşti? 
   - Pai,  aş  vrea  să  am  o  vilă  în  Cotroceni... 
   - S-a  făcut,  asta  e  adresa şi  astea  sunt  cheile  de   la  noua  ta  casă.  
Altceva? 
   - O  maşină mi-ar fi de mare folos... 
   - Nicio  problemă,  în  garajul  casei  te  aşteaptă un Mercedes. A treia 
dorinţă? 
   - Pai,  aş  vrea  să  am  un  cont  în  bancă, să-mi nu-mi mai fac griji din 
cauza banilor... 
   - În  casă  o  să  găseşti  un  carnet  de  cecuri,  ai  un  milion  de  dolari  în  
bancă.   Dar   ştii, fata   moşului, ca toate   astea   să   se   îndeplinească, 
trebuie  să-mi satisfaci  o  cerinţă. 
   - Spune,  Moş  Crăciun,  ce  trebuie  să  fac? 
   - Pai,  aş  vrea  să  te  aşezi  în  genunchi  şi  să-ncerci un sex oral. 
   - Vai,  moşule,  nu  pot  să  fac  una  ca  asta! 
   - Cum,  pentru  toate  dorinţele  care  ţi  le  îndeplinesc?! 
   Până   la  urmă, fata, mai codindu-se,  mai   lăsându-se, se  apucă  de  
treabă.  După  vreo  cinci  minute,  moşul o  întreabă: 
   - Câţi  ani  ai  tu,  fata  moşului? 
   Luând  o  scurtă  pauză,  fata  răspunde: 
   - 28,  moşule. 
   Moşul,   în   plăceri,   ghidând   capul   fetei   în   mişcări   concentrice,  
ţinând-o  de  păr,  izbucni,  în  cele  din  urmă:   
   - Ah!  Şi... la vârsta asta,  mai  crezi  în  Moş  Crăciun?! 
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   Scufiţa  Roşie  şi  Scufiţa  Roz  se  plimbau  prin  pădure.  La  un  moment  
dat, se întâlnesc cu lupul.  Scufiţa  Roşie,  care  ştia  povestea, a luat-o-
ntr-o parte. Scufiţa  Roz,  care  nu  o  ştia,  a  luat-o-n  toate  părţile. 
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   Cică  Făt-Frumos  se  duce  şi  el  la  o  mică  gargară pe la Ileana Cosân-
zeana, care devenise nevasta zmeului. Calul îl întreabă  ce  o  să  facă  
dacă  apare  zmeul.  Făt-Frumos  îi  răspunde  că, imediat  ce  aude  bătăi  
în  uşă,  o  să  sară  cu  paraşuta  pe  geam. 
   Zis   şi   făcut. Se   duce   Făt-Frumos la Ileana Cosânzeana, încep ei 
treaba, iar, la un moment dat, se  aud  bătăi  în  uşă.  Făt-Frumos sare 
pe geam, iar Ileana Cosânzeana deschide uşa.  La  uşă,  calul   lui  Făt-
Frumos: 
   - Spune-i  prostului  ăluia  că  a  încurcat  paraşuta  lui  cu  sacul meu de 
ovăz!... 
 

  
   Q: Cum îi scoală Alba  ca  Zăpadă  pe  cei  şapte  pitici?   
   A: Seven up.  
 

  
   Moş   Crăciun   sta   în   seara   de   Ajun   în   faţa   lui   Bulă, arătându-i cu 
degetul  şi  spunându-i: 
   - Ai fost cuminte anul acesta?  
   Bulă  îl  priveşte  stupefiat  şi  îl  strigă  pe  taică-său: 
   - Tată! Moşul  ăsta  mă  ameninţa!  Sună  repede avocatul!... 
 

  
   Albă  ca  Zăpada  şi-a  pierdut  himenul.  Disperată, se  duce  la  Prinţul  
cel Frumos   şi   îl   roagă   să-i   aducă   înapoi   himenul.   Pleacă   prinţul  
peste şapte mări  şi   şapte ţări  şi  ajunge   la   lacul  cu  himene.  Aici, se 
scufundă  în  lac,  caută şi  găseşte  un munte  de  himene.  Începe  el  să  
sape  în  grămada  de  himene  şi,  în  cele  din  urmă,  îl găseşte  pe  cel  al  
Albei  ca  Zăpada. 
   Q:  Cum  a  ştiut  prinţul  care  este  himenul  Albei  ca  Zăpada?   
   A: Avea şapte găuri  mici, pentru cei şapte pitici. 
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   Iarăşi se duce Făt Frumos la Ileana Cosânzeana, dar, de data asta, 
vrea  să  meargă  la  sigur  şi  îşi  ia  chiloţii cu elice. Calului îi spune: 
   - Aştepţi  cuminte  aici,  dacă  vine  Zmeul, eu sar pe geam, ajung jos 
cu  bine  cu  ajutorul  chiloţilor  cu  elice  şi  apoi  o  luăm  la goană  să  nu  
ne  prindă  bestia! 
   Zis   şi   făcut. Făt-Frumos se duce la Ileana Cosânzeana, trag ei la 
rame   şi, deodată, se   aud   bătăi   în   uşă.   Făt-Frumos sare pe geam, 
Ileana  se  aranjează  şi  deschide  uşa.  Zmeul sta  în  uşă  încremenit: 
   - Miroase a pământean! Cine a fost aici? 
   - Nimeni, nimeni!, zice Ileana Cosânzeana. 
   Zmeul  aruncă  o  privire  împrejur,  observă  ceva şi  întreabă: 
   - Dar chiloţii  ăştia  cu  elice  ai cui sunt? 
 

  
   Scufiţa  Roşie, în  pădure.  O  prinde  lupul  şi  i-o trage. 
   - Vai, lupule ce mi-ai  făcut?!  
   Lupul, foarte plictisit: 
   - Nimic, doar te-am speriat! 
   - A, da? Atunci, te rog, mă  mai sperii o dată? 
 

  
   Moş  Crăciun  se  plânge  unui  coleg  de  breaslă: 
   - Sacii   cu   cadouri   se   fac   din   ce   în   ce  mai   grei.   Dacă  merge mai 
departe  tot  aşa,  nu  o  să  le  poată  căra  niciun  Moş! 
   - Ai dreptate, prietene. De asta mi-am  dat  seama  demult.  Şi  eu  nu  
mai duc decât cadouri în bani sau cecuri... 
 

  
   Q: Ce-i  zice  Scufiţa  Roşie lui Pinocchio atunci când  şi-a dat seama 
cum merge treaba?  
   A: Minte-mă!  Zi-mi  adevărul!  Minte-mă!  Zi-mi  adevărul!... 
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   Q:  De  ce  a  fost  renul  Rudolf  întrebat  de  Moş  Crăciun  dacă  vrea  să  
îi  tragă  sania?   
   A: Rudolf a fost singurul ren care avea permisiune de zbor. 
 

  
   Se  duce  Scufiţa  Roşie   la  bunicuţa. Lupul numai ce o mâncase pe 
bunicuţa  şi  nu  păţise  nimic.  O  mănâncă  şi  pe  Scufiţă, şi  moare. 
   Q: Ce s-a întâmplat? 
   A:  Scufiţa  Roşie era o stricată! 
 

  
   Q: Cine  este  nevasta  lui  Moş  Crăciun?   
   A: Merry Christmas! 
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   Scufiţa  Roşie trece  voioasă  prin  pădure,  ducându-i  un  coşuleţ  de  
mâncare bunicii. Dintr-o   dată, lupul sare pe ea dintr-un   tufiş   şi   o  
violează   cu   sălbăticie.   După   consumarea   nefericitului eveniment, 
Scufiţa  Roşie  îşi  revine  şi  merge  la  casa  vânătorului şi  îi  povesteşte  
păţania,  cerând  să-i  facă  dreptate.  Acesta  face  reconstituirea. 
   - Cum s-a întâmplat? 
   - M-a  violat  bestial,  prima  dată! 
   - Şi  cum?  Aşa? 
   Şi  vânătorul  trece  şi  el  la  aparat. 
   - Şi, mai departe? 
   - M-a  violat  şi  a  doua  oară! 
   Şi  vânătorul trece iar la aparat. 
   - M-a  violat  şi  a  treia  oară! 
   Şi  vânătorul, încă  o dată, încearcă  să  facă  reconstituirea. 
   - M-a  violat  şi  a  patra  oară! 
   Vânătorul,  secătuit, întreabă: 
   - Păi, bine, şi  de  bătut,  când te-a  bătut? 
   - A, asta mai târziu, când i-am  spus  că  am  SIDA! 
 

  
   Q:  De  ce  are  Moş  Crăciun  un  sac  aşa  de  mare?   
   A:  Pentru  că  el  vine doar o dată  pe  an!... 
 

  
   Scufiţa  Roşie se  întâlneşte  în  pădure  cu  lupul şi  intră  în  vorbă: 
   SCUFIŢA: Vai, lupule,  ce  ochi  albaştri  ai!   
   LUPUL: Coasta de azur... 
   SCUFIŢA: Vai, lupule,  ce  dinţi  ascuţiţi  ai! 
   LUPUL: Coasta  de  fildeş... 
   SCUFIŢA: Vai, lupule,  ce  sculă  mare  ai! 
   LUPUL: Cu-asta  ţi-o trag! 
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   Chiar  înainte  de  Crăciun,  un  politician  cinstit,  un  avocat  binevoitor  
şi  Moş  Crăciun  se  aflau   în   liftul  unui  hotel foarte select. Înainte ca 
uşa  să  se  deschidă, observă  toţi  trei  deodată  o  bancnotă  de  o  sută  
de mii care zace pe jos.  
   Q: Care dintre cei trei o  ridică? 
   A: Moş  Crăciun,  desigur. Ceilalţi  doi  nici  nu  există! 



   Scufiţa  Roşie  se  plimba  prin  pădure  şi, la un moment dat, îl vede 
pe lup într-un  tufiş. Lupul  avea  ochi  ieşiţi  din  orbite, roşu ca racul la 
faţă.  Scufiţa  îl  întreabă,  îngrijorată: 
   - Ce-i cu tine, lupule? 
   - Tu  nu  vezi  că  mă  cac?!, îi strigă  lupul, furios. 



   Merge Ileana Cosânzeana prin  pădure  şi vede  o  broscuţă,   sărind  
într-un picior. 
   - Tu  eşti  broscuţa  aceea  pe  care, dacă  o  sărut, se  transformă  în Făt  
Frumos? 
   - Nu, ăla  este  fratele  meu,  mie  trebuie  să  mi-o sugi! 



   Moş  Crăciun  poartă  un  costum  roşu. Trebuie  că  e  comunist! 
  Poartă  barbă  şi  păr  lung. Trebuie  că  e  un  pacifist! 

   Dar, oare, ce o fi în pipa din  care  fumează? 



   Mama   îi   citeşte   fetiţei   sale   povestea   Scufiţei   Roşii.   La   sfârşit, 
mama  trage  învăţămintele: 
   - Vezi,  fetiţa  mea,  dacă  nu  eşti  cuminte, ce  păţeşti? 
   - Las-o  baltă,  ce texte ai, doar  a  fost  mâncată  şi  bunica,  nu? 
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   Prinţul,   după   ce   o   trezeşte   pe   Albă ca   Zăpada din somnul de 
moarte,  îi  mărturiseşte  dragostea  lui. 
   - Albă ca  Zăpadă,  te  iubesc  mai  mult  decât orice pe lume, am de 
gând  să-ţi  fac  ce nu  ţi-a  mai  făcut  nimeni  până acum!  
   Auzind acestea, piticii se   minunează   şi   se   întreabă   ce   ar   putea  
Prinţul  să-i  facă  Albei  ca  Zăpada,  care  să  nu  îi  fi  făcut  ei  în  prealabil.  
Deodată,  strigă  toţi  într-un glas: 
   - I-o trage şi-n urechi, i-o trage  şi-n urechi! 
 

  
   Scufiţa  Roşie  se  plimba  prin  pădure.  Se-ntâlneşte tocmai cu lupul. 
   - Scufiţa Roşie,  hai  să  ne  facem  fraţi  de  cruce! 
   - Cum, lupule? 
   - Te tai  la  degeţel, eu  îţi  sug  sângele; mă-mpiedic, tu-mi sugi... 
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   O   prietenă   o   întâlneşte   pe   Ileana Cosânzeana pe holul unei 
maternităţi.  Mirată,  o  întreabă: 
   - Ce faci tu aici, la maternitate, Ileana Cosânzeana? 
   - Am  venit  să  făt  frumos! 



   Moş  Crăciun  coboară  scările  unui  bloc: 
   - Să  nu  cumva  să  faci  tâmpenia  să  intri   în  vorbă  cu  bătrâna de la 
etajul doi!,  îi  spune  iepuraşului  de  Paşti. 



   Scufiţa  Roşie  mergea  prin  pădure  şi  plângea  din  toţi  rărunchii.  Se  
întâlneşte cu vânătorul, care  o  întreabă: 
   - Scufiţa Roşie, ce s-a întâmplat de plângi  aşa? 
   - Vai!... Am  fost  violată  de  lupul  cel rău... 
   - Mda... Azi  nu  ai  avut  o  zi  tocmai  bună... 



   Albă  ca  Zăpada   îşi  numără  piticii  după  o  zi  de  muncă.  Nu   ieşeau  
decât şase la  socoteală.  Mai  număra  ea  vreo  oră,  dar  tot  şase erau. 
La un moment dat, de sub fusta ei iese un pitic. 
   - A, tu erai al şaptelea!  Cum  te  cheamă  pe  tine?  
   Piticul,  cu  limba  scoasă, zice: 
   - Hellllmut! 



   În   pădure,   Scufiţa   Roşie   se   întâlneşte   cu   Pinocchio.   Încep   să   se  
zbenguiască  şi  Pinocchio  cade  cu  nasul  sub  fustiţa  Scufiţei Roşii. 
   - Vai,  Scufiţa  Roşie, îmi cer   scuze  că  am  nimerit   cu  nasul   tocmai  
acolo,  dar  am  să-l scot imediat. 
   - Nu-l  scoate,  lasă-l acolo, mai bine spune repede câteva minciuni. 
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   Stătea  Făt-Frumos  şi  se  gândea: 
   - Bă, mâine  mă  duc  şi  iau  un  cal  din  grajd,  îl  vopsesc  albastru  şi  i-l 
trimit cadou Ilenei Cosânzeana. Când  o  să-l  vadă, o  să  mă  invite  la  o  
plimbare  prin  grădina palatului şi, tot povestind, o  să  mergem  tot  
mai   departe   de   castel   şi   atunci   o   să   vină   o   ploaie   şi   o   să   ne   ude  
leoarcă,   pe   urmă   o   să   ne   dezbrăcăm   amândoi   şi   o   să   ne   punem 
hainele la uscat, ea, când  o  să  mă  vadă  dezbrăcat, o  să  înceapă  să  
zâmbească şi   o   să  mă   întrebe  dacă  nu  vreau   să   facem  sex,   iar eu 
atunci  o  să  sar  pe  ea... 
   A doua zi, se   trezeşte  Făt-Frumos, se duce ia din grajd un cal, îl 
vopseşte  albastru  şi  se  duce cu el la Ileana. Ileana, când vede calul 
adus cadou, zice: 
   - Vai, Făt-Frumos, ce dar frumos!  Vrei  să  facem  sex? 



   Scufiţa  Roşie  la  discotecă,  iar  pe  post  de  DJ, lupul. 
   - Lupule,  aş  dori  să  fac  o  dedicaţie... 
   - Se  poate,  dar  să  ştii  că  te costă! 
   - Mult? 
   - Mult! 
   - Dar eu nu am bani... 
   - Nicio  problemă,  poţi  să-mi  plăteşti  în  natură... 
   - Bine! 
   Şi   lupul   o   conduce  după   cortină, se  desface   la   şliţ,   Scufiţa  Roşie 
îngenunchează,   îi   ia   lupului   schema   în   mână,   o   duce   la   gură   şi  
exclamă: 
   - Aş vrea  să  fac  o  dedicaţie! 



   Triunghiul Bermudelor s-a  săturat  de  vreme  caldă  şi  s-a mutat în 
Alaska. Acum a dispărut,  fără  urmă,  Moş  Crăciun. 
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   Scufiţa   Roşie mergea cu mâncare   la   bunica.   Şi,   după   cum   ştiţi,  
trebuia   să   traverseze   pădurea.   Singură fiind,   în   pădure,   o   prinde  
lupul  şi  o  violează.  După  consumarea  actului,  Scufiţa, plângând: 
   - Ah, ce mi-ai  făcut,  lupule,  cine  mă  mai  ia  pe  mine  acum?   
   Lupul, trăgând  cu  nesaţ  fum  din  ţigară: 
   - Stai  puţin  să  termin  ţigara  şi  te  mai  iau  eu  o  dată. 
 

  
   Moş   Crăciun se   gândeşte   lângă   o tânără găsită   goală-puşcă pe 
canapea: Dacă o fac, nu  mai  vin  la  anul.  Dacă  nu  o  fac,  la  anul  iară  
vin pe horn... 
 

  
   Scufiţa  Roşie, în  pădure.  Vine  lupul: 
   - Ha, te-am prins, Scufiţo,  acum  te  violez! 
   - Stai, mă, lupule, hai s-o  facem  şi  noi  romantic de data asta! Hai 
în poiana cu lalele! 
   Se duc ei în poiana cu lalele,   se  urcă  Scufiţa  pe   lup şi   îl lucrează  
de-l nenoroceşte. Lupul face stop cardiac. Apoi, Scufiţa  culege  toate  
lalelele  şi  pleacă  mai  departe. 
   Se întâlneşte cu ursul: 
   - Te-am  prins  Scufiţo,  ţi-o trag acum. 
   - Puţin romantism, ursule, hai în poiana cu violete! 
   Se  urcă  şi  pe  urs,  face  şi  ăsta stop cardiac, culege toate violetele, 
pleacă.  Se  întâlneşte  cu  leul: 
   - Eu, leul, regele animalelor, te-am prins, te... 
   - Stai, mă, leule,  hai  să  facem  puţină  atmosferă,  hai   în  poiana  cu  
margarete! 
   Şi   leului i se întâmplă acelaşi   lucru   ca  predecesorilor   săi. Culege 
Scufiţa  toate  margaretele,  pleacă  mai  departe.   
   MORALA: Nu  duceţi  curvele  în  pădure,  că  distrug  flora  şi  fauna. 
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   O  fetiţă,  împodobind  bradul,  îl  întreabă  pe  bunicul: 
   - Ce  reprezintă  vârful acela de  porţelan  care  se  pune  la  pomii  de  
Crăciun? 
   - O zână! 
   - De ce? 
   - Se  zice  că  zânele  îl  ajută  pe  Moş  Crăciun  să-şi  împartă  cadourile  
şi  brazii  de  Crăciun.  Într-un an, Moşului  i-a  rămas  un  brad  de  prisos  
şi   a   întrebat   una   din   zâne   ce   să   facă   cu   el.   Şi   de   aceea   stă zâna 
aceea în vârful bradului... 
 

  
   Scufiţa  Roşie   făcea  autostopul.  Trece   lupul   cu  bicicleta  şi  o   ia  cu  
el. Merg  ei  ce  merg.  Scufiţa  Roşie, în gândul ei: 
   - Dacă ar  şti  lupul  că  nu  am  chiloţeii  pe  mine...   
   Iar lupul, în gândul lui: 
   - Dacă ar  şti  Scufiţa  că  nu  am  cadru  la  bicicletă... 
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   Se  bătea  Făt  Frumos  cu  Balaurul.  Îl  prinde  Balaurul  pe  Făt Frumos 
şi-l trânteşte de pământ, băgându-l în pământ până la glezne. Chiar 
zbura pe acolo corbul, şi  zice  Făt  Frumos  către  corb: 
   - Corbule, corbuţule, adu-mi  un  cioc  de  apă  şi-ţi  voi  da  un  balaur  
întreg de halit. 
   Aduce corbul un   cioc   de   apă   lui Făt   Frumos   şi ăsta îl bagă pe 
Balaur în pământ până la genunchi. Zice Balaurul către  corb: 
   - Corbule, corbuţule, adu-mi  un   cioc   de   apă   şi   ţi-l voi da pe Făt 
Frumos  să-l  haleşti. 
   Aduce corbul iară  un  cioc  de  apă  şi-l bagă  Balaurul pe Făt Frumos 
în pământ până la buric. Zice Făt  Frumos către  corb: 
   - Corbule, corbuţule, adu-mi  un  cioc  de  apă  şi-ţi  voi  da  un  balaur  
întreg de halit. 
   Aduce corbul un   cioc   de   apă   şi   Făt   Frumos îl bagă pe Balaur în 
pământ până la brâu. Zice Balaurul către  corb: 
   - Corbule, corbuţule, adu-mi  un   cioc   de   apă   şi   ţi-l voi da pe Făt 
Frumos  să-l  haleşti. 
   Aduce corbul, săracul, încă un  cioc  de  apă   şi  Balaurul îl bagă pe 
Făt Frumos în pământ până la gât. Zice Făt  Frumos  către  corb: 
   - Corbule, corbuţule, adu-mi  un  cioc  de  apă  şi-ţi  voi  da un balaur 
întreg de halit.  
   Corbul,  enervat  şi  flămând: 
   - Păi, voi ce morţii  mă-sii faceţi,  vă  bateţi  sau  beţi  apă?!... 
 

  
   Un  securist  rău,  un  securist  bun  şi  Moş  Crăciun  intră în restaurant. 
Comandă  o  masă  plină  de  bucate  şi,  când  să   înceapă să mănânce, 
se stinge lumina. După   trei minute, se aprinde iar, dar masa era 
goală,  bucatele  dispăruseră.   
   Cine să le fi  mâncat,   că  doar securistul  bun   şi  Moş  Crăciun   sunt  
personaje ficţionale? 
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   Scufiţa  Roşie  se  duce  să  culeagă  ciuperci  pentru  bunicuţa. În timp 
ce culegea, nimereşte  una care  nu  vroia  să  se  smulgă  din  pământ, 
despre care  ea  nu  ştia  că  nu  e  o  ciupercă, ci penisul lupului, care sta 
întins  la  soare.  Scufiţa  trage  şi  mai  tare, şi  mai  tare; nu  reuşeşte; se 
supără  şi  pleacă.  Lupul, uimit şi satisfăcut, se duce la haită şi  le  zice: 
   - Fraţilor, ştiţi  ce  mi-a  făcut  Scufiţa  Roşie azi? Mi-a  făcut  o  labă  de  
aia bine, cum  ştie  ea  s-o  facă! Tare mi-a  plăcut!  
   Auzind asta, ceilalţi   lupi   se   duc   şi   ei   să   stea   şi   ei   cu   penisurile 
întinse la soare, sperând ca Scufiţa  Roşie   să  apară.  După  un   timp, 
iat-o, vine cântând: La-la-la-la-la-la, ciupercuţa,   ciupercuţa. Brusc, 
Scufiţa se  opri  în  loc,  văzând  ciuperci mari peste tot. Începu a trage 
de ele, şi  trage, şi  trage... Nu  vroiau  să  iasă.  Scufiţa  se  enervează  şi-
şi zice: Ah,  ce  noroc  că  mi-am luat briceagul cu mine! 
 

  
   Împăratul  Verde  avea  trei  fete. Pleacă  la  război  şi  le  spune  fetelor: 
   - Fetele mele, eu  plec  la  război!  Dacă  nu  o  să  fiţi  cuminţi, unde  vă  
stau picioarele, acolo  vă  va  sta  şi  capul!   
   Pleacă  la  război  şi  se  întoarce  după  un  an. O ia pe fata cea mare, 
cheamă un servitor dezbrăcat şi, arătând spre scula lui, o întreabă: 
   - Ce este asta, fata tatii? 
   Răspunsul  veni  prompt: 
   - Hi-hi-hi-hi-hi! 
   - Să i se taie capul!, porunci mânios împăratul. 
   La fel păţi   şi fata mijlocie!  Cea  mică,  pusă   în  aceeaşi   situaţie,   se  
arătă foarte  mirată: 
   - Nu  ştiu, tată,  ce  este! 
   - Hai, fata tatii, spune! 
   - Dar  nu  ştiu!  Te  rog, spune-mi  şi  mie  ce  este! 
   În fine,  împăcat, împăratul  îi  spune  că  e un penis. Fata  exclamă: 
   - Ăsta penis?!  Să  fi  văzut  la  Făt-Frumos!... 
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   Cică  era  Moş  Crăciun  la  o  serbare  şi  împărţea  cadouri.  Vine  rândul 
unei  fetiţe tare drăgălaşe.  Moşul îi spune: 
   - Uite, fetiţă drăgălaşă, dacă   îmi   spui   o   poezie, îţi   dau   din   sacul 
ăsta  mare  o  jucărie  mică.   
   Fetiţa  drăgălaşă nu  prea  ştie  o  poezie,  dar  are  o  soluţie  mai  bună: 
   - Dacă-ţi  fac un oral, îmi dai tot sacul? 
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   Merge o domnişoară prin cimitir la plimbare,   şi   asta   pe   la   12  
noaptea. Un   tip   o   vede   şi   se   gândeşte s-o sperie.   Se   furişează   în  
spatele unei pietre de mormânt şi, când tipa dă să  trecă  pe  acolo,  el  
sare  în  faţa  ei  şi  urlă: 
   - Eu  sunt  Dracula  şi  sug  sângele la oameni! 
   Tipa se  uită   la  el,   îl   ignoră  şi  merge  mai  departe.  Relativ  surprins  
de  reacţia  acesteia,  tipul  se  hotărăşte  se  reia  acţiunea. Se  furişează  
din  nou,  sare  în  faţa  ei  şi  urlă: 
   - Eu  sunt  Dracula  şi  sug  sângele la oameni! 
   Tipa nu zice nimic, merge  mai  departe.  După  ce  tipul  reia  acţiunea  
pentru  a  treia  oară,  aceasta  se  opreşte  şi-i  răspunde: 
   - Şi  ce  dacă,  eu  sunt  curvă  şi  sug  penisuri toată  ziua,  şi  de  aia  nu  
urlu în gura mare! 
 

  
   Intră  Moş   Crăciun   pe   horn   şi   nimereşte la o   tipă   superbă, care 
dormea  goală  pe  pat! Moşul se  gândeşte:  Bă,  dacă  i-o  trag  lu’  asta,  
mă  bate  Dumnezeu!  Dacă  nu, cum naba mai ies pe horn? 
 

  
   Două   călugăriţe  merg   cu  maşina   prin   Transilvania, când un drac 
sare  pe  capota  maşinii.   
   SORA  MARIA:  Ce  să  fac? 
   SORA EVDOCHIA: Porneşte  ştergătoarele... 
   Zis  şi  făcut,  dar  dracul nu  pleacă. 
   SORA EVDOCHIA: Stropeşte-l   cu   apă   de   spălat   parbrizul! E apă  
sfinţită...  
   Dracul, tot acolo. 
   SORA EVDOCHIA: Soro, arată-i crucea! 
   Sora Maria opreşte,  se  dă  jos  din  maşină  şi-i strigă  dracului: 
   - Crucea  mă-tii!  Nu  te  dai  odată  jos  de  pe  capotă?!... 
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   Un   grup   de   turişti prin Apuseni găsesc   întâmplător   o   peşteră.  
Intră,  o  vizitează,  totul  era  foarte  fain,  numai  că  mirosea  îngrozitor.  
Când  ies  afară,  se  întâlnesc  cu  un  baci.  Îl  întreabă: 
   - Dom’ne,  ce  e  cu  peştera  asta,  e  foarte  frumoasă,  dar  de  ce  pute  
aşa  îngrozitor  înăuntru? 
   - Apăi, dragii  mei,  răspunde  baciul,  e  o   întreagă   legendă.  Pe  vre-
muri,  înăuntru  trăia  un  căpcăun.  De  două  ori  pe  an, cobora  în  sat  şi  
răpea   cea   mai   frumoasă   femeie.   Tot   aşa, până când   au   rămas  
sătenii   numai   cu   urâţenii de femei, pe care nu le mai folosea 
nimeni,   şi, deci, satul  era   în  pragul  dispariţiei.  Atunci, s-au adunat 
sătenii  să  se  sfătuiască  cum  să  scape  de  căpcăun.  S-au gândit  să   îl  
cheme pe Făt Frumos. I-au  dat  un  fax  şi, după  cam o săptămână, a 
venit. A intrat Făt  Frumos  în  peşteră,  l-a  luat  pe  căpcăun  şi  l-a înfipt 
până la glezne în pământ.  Căpcăunul  s-a  enervat  şi  l-a  băgat  pe  Făt 
Frumos până la genunchi. Ăsta, ce,   să   se   lase  mai  prejos?   Îl   ia  pe  
căpcăun   şi-l bagă   până-n brâu în pământ.   Căpcăunul,   cu   ultimele  
puteri, îl ia pe Făt Frumos şi-l bagă  până la subsuori. Făt   Frumos,  
nervos  ca  dracu’,  îl  ia  pe  căpcăun,  îl  bagă până în gât,  scoate  paloşul  
şi-i taie beregata.  Sătenii,  fericiţi,  au  tras  un  chef  de  pomină  — vreo 
două   săptămâni au   tot   băut.   Ca   răsplată   pentru   Făt Frumos, i-au 
dat-o   pe   cea   mai   frumoasă   dintre   urâtele pe care le mai aveau. 
Ăştia  doi  s-au  căsătorit  şi  au  trăit  aici până la adânci. 
   Turiştii  fură  şi  nu  prea  captivaţi  de  poveste: 
   - Bine, dom’ne, dar tot n-am  înţeles,  ce  pute  aşa  în  peşteră? 
   - Apăi, nu  ştiu,  s-o fi  căcat  vreunul  pe  acolo! 
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Vampiriada 

Un	  vampir	  nu	  vine	  niciodată	  la	  tine	  cu	  gura	  
mirosind a usturoi.  
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   Se  întoarce  un  copilaş  de  la  şcoală: 
   - Mamă,  copiii  îmi  zic  că  sunt  vampir! 
   - Lasă,  mamă,  copiii sunt  răi,  nu  ai  de  ce  să-ţi  faci probleme. Acum 
treci  la  masă, că  ţi  se  coagulează  supa! 
 

  
   Un   vampir   intră   într-un   bar   de   vampiri   şi   cere   un   pahar   cu   apă  
fiartă.  Barmanul, uimit, îi zice: 
   - Dar  aici  beau  cu  toţii  sânge! 
   Vampirul  nostru  scoate  un  tampon  însângerat  şi  zice: 
   - Five o’clock! 
 

  
   Q: Care este cel mai al dracului vampir? 
   A: Always cu aripioare. 
 

  
   Doi vampiri se întâlnesc la poarta cimitirului: 
   - Ieşim  la  o  plimbare? 
   - Stai  un  pic  să  mă  duc  să  iau  piatra  funerară  cu  mine... 
   - Dar  ce  ţi-a venit?! 
   - Nu-mi  place  să  umblu  fără  buletin  pe  stradă. 
 

  
   Q:  La  ce  se  pot  întrebuinţa  tampoanele  folosite?   
   A:  Pliculeţe  de  ceai  pentru  vampiri. 
 

  
   Q: Ce e fast food pentru vampiri? 
   A:  O  persoană  cu  tensiune  ridicată. 
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   Trei vampiri merg într-un bar.  
   - Un pahar de sânge, zice primul. 
   - Sună  bine!  Şi  eu, tot un pahar de sânge, zice al doilea. 
   - Un  pahar  de  plasmă, cere al treilea. 
   Barmanul, ca  să  fie  sigur  că  a  luat  comanda  corect: 
   - Două  SÂNGE  şi  un  SÂNGE-LIGHT? 
 

  
   Q:  Ce  mănâncă  vampirii în loc de snack-uri? 
   A:  Coajă  de  pe  răni. 
 

  
   Q:  Ce  înseamnă  să  fii sărutat(ă) de un vampir(ă)? 
   A: Durere de gât. 
 

  
   Una dintre întrebările  care  frământă  ştiinţa  actuală:  Se pot infecta 
şi  vampirii  cu  AIDS? 
 

  
   Q:  Din  ce  beau  vampirii  băuturile preferate?  
   A: Din eprubete pentru analize de sânge. 
 

  
   Q:  Cum  îşi  încep  vampirii  scrisorile? 
   A: Mormântul  să  te  aibe  în  pază... 
 

  
   Q: De ce au cimitirele garduri? 
   A:   Pentru   că   oamenii   mor   să   intre,   iar   vampirii   mor   să   iasă   de 
acolo. 
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   Doi   vampiri   lihniţi   de   foame,   cu   ultimele   puteri,   bat   la   uşa   unui  
bordel. Le deschide matroana, la care ei: 
   - Am  venit  să  vă  sugem  sângele! 
   - Ne  pare  rău, aici se suge altceva. 
 

  
   Trei  vampiri.  Morţi  de  foame.  Zice  unul: 
   - Bă,  tre'  să  facem  ceva că  nu  se  mai  poate.  Noaptea  nu  iese  nimic  
şi  suntem  terminaţi.  Trebuie să  acţionăm  ziua. 
   Zis  şi  făcut.  Se  duce  primul.  Trece  o  oră,  trec  două,  trei,  trece  o  zi,  
trec  două  şi  se  întoarce  plin  de  sânge,  sătul,  mulţumit. 
   - Cum  ai  făcut, bă, nenorocitule? Spune-ne  şi  nouă! 
   - Păi,  vedeţi  oile  alea  de  acolo? 
   - Da. 
   - La toate le-am supt sângele.  
   Ceilalţi  doi: 
   - Bă,   tre’ să   facem   şi   noi   ceva,   uită-te   la   nenorocitul   ăla,   cum  a  
reuşit! 
   Se  duce  şi  al  doilea.  Trece  o  oră,  trec  două,  trei,  patru,  trece  o  zi  şi  
se  întoarce  şi  ăsta,  plin  de  sânge,  sătul.   
   - Cum  ai  făcut  mă, şi  tu? 
   - Păi,  vedeţi  vacile  alea  de-acolo? 
   - Da. 
   - La toate le-am supt sângele.  
   - Bă,  tre’ să  fac  şi  eu  ceva  că  nu  se  mai  poate,  se  hotărî  ultimul. 
   Pleacă   şi el,   trece   un   minut,   trec   două,   după   cinci minute se 
întoarce, tot plin de sânge. 
   - Bă,  dar  tu  cum  ai  reuşit  aşa  de  repede? 
   - Păi, vedeţi  stânca  aia  de-acolo? 
   - Da. 
   - Eu n-am  văzut-o... 
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   Q:  De  ce  nu  divorţează  vampirii? 
   A:  Ei  îşi  îngroapă  problemele. 
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   Q:  Ce  e  mic,  alb,  are  aripioare  şi  suge  sângele? 
   A: Libresse. 
 

  
   La  mănăstirea  din  vârful  muntelui, călugăriţele  sunt  înnebunite  de  
groază.  E  miezul  nopţii   şi,  de  undeva  de  afară,   se  aud  nişte  urlete  
cumplite.  Neştiind  ce  să   facă,   se  hotărăsc  să  o  trezească  pe  maica  
stareţă,  poate  să  aibă  ea  o   idee.  Maica  stareţă  deschide  cu  grijă  o  
fereastră  şi  întreabă,  cu  vocea  gâtuită  de  spaimă: 
   - Ci-cine e ac-colo?... 
   - Sunt  eu,  vampirul,  se  aude  un  glas  de  afară. 
   - Şi  c-ce v-vrei de la n-noi?... 
   - Ha,  ha,  ha,  am  venit  să  vă  beau  sângele!...   
   Maica  stareţă  respiră  uşurată: 
   - Şi  pentru  asta  ai  trebuit  să  ne  sperii,  bă, tâmpitule?  Dacă  ne  vrei  
sângele, vino şi  tu pe 28 ale lunii!... 
 

  
   Doi vampiri merg regulat într-un bar, unde comandă întotdeauna 
un Bloody Mary. Într-o  seară, unul din ei dă comanda ca de obicei: 
   - Un Bloody Mary, vă  rog! 
   Barmanul  îi   întinde  un  pahar  plin  cu  sânge  (bineînţeles, diluat cu 
vodcă).  Celălalt  vampir: 
   - Un  ceai,  vă  rog! 
   - Ce  ai  îţi  merge  rău,  eşti  bolnav?,  îl  întreabă  prietenul  lui. 
   - Nu, dar  aseară, când  am  băut  coctailul   ăla,  m-am înecat cu un 
tampon... 
 

  
   Q:  De  ce  un  vampir  îi  dă  prietenei  sale  analizele  lui  de  sânge?   
   A:  Ca  să  vadă  dacă  e  tipul  ei. 
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   Cei  doi  vampiri  beţivi,  cu care  am  făcut  cunoştinţă  deja,  din  nou  la  
bar,   după   o   vreme.   Unul   cere   acelaşi   Bloody   Mary.   Barmanul îi 
întinde   un   pahar   plin   cu   sânge   (bineînţeles, diluat   cu   vodcă).  
Celălalt  vampir: 
   - Un  pahar  cu  apă  fierbinte  şi  un  tampon  uzat,  vă  rog! 
   - Ce e cu tine?,  îl  întreabă  prietenul  lui. 
   - Sunt  răcit... 
 

  
   Q:  La  ce  se  pot  întrebuinţa  pansamentele  folosite? 
   A: Tot pentru infuzii, ce-aţi  crezut? 
 

  
   Un  vampir  atacă  un  bărbat  şi  vrea  să   îl  muşte  de   jugulară.  Omul  
nostru  se  roagă: 
   - Nu, nu, te rog! Nu  vreau  să  mor.  Nu  o  să  rezist.  Eu  sunt  hemofil! 
   La care, vampirul, rânjind: 
   - Ia  te  uită! Un long drink!... 
 

  
   Q:  Ce  zice  o  vampira  lesbiană  unei  alte  vampire  tot  ca  ea? 
   A: Pe luna viitoare! 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  avocat  şi  un  vampir?  
   A: Vampirul îţi  suge  sângele  doar  noaptea. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  se  dă  Viagra  femeilor?   
   A:  Probabil  că  ar  sângera sau s-ar transforma în vampir. 
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De  ce  e  bine  ca  femeie  să ai un prieten vampir 

1. Relaţie  de  durată. 
2. Ai  voie  să  întârzii  acasă. 
3. Poţi  pierde  foarte  uşor kilogramele suplimentare. 
4. Secole  de  experienţă. 
5. Imunitate la toate bolile. 
6. Analiza  sângelui  arată  că  eşti  sănătoasă  tun.  
7. Prietenului  îi  place  să  te  giugiulească  pe  gât. 
8. Nu  sforăie. 
9. Doarme ca mort. 
10. El  e  puţin  interesat  de  religie. 

 
  

De ce nu e  bine  ca  femeie  să  ai  un  prieten  vampir 
1. Te  simţi  mai  tot  timpul  slăbită. 
2. Sărutul  poate  fi  fatal. 
3. Monogamia  e  o  problemă. 
4. Mâini  şi  picioare  tot  timpul  reci. 
5. Prieteni  ciudaţi. 
6. Îţi  poate  ignora  voinţa. 
7. Numele  animalelor  de  casă  (de  pildă, iepuraşi)  îţi  dau fiori. 
8. Greu  să  câştigi  o  ceartă. 
9. Ai  voie  să  chicoteşti  la  înmormântări. 
10. Poţi  să  îţi  uiţi  propria  tărie. 
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Homo tare sapiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Privindu-l	  pe	  om,	  maimuţa	  se	  gândeşte:	  
"Perfecţiunea	  mea	  nu	  are	  limite".  
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   O  planetă din Calea Mierii trece  prin  Calea  Laptelui  şi  se  întâlneşte  
cu planeta Pământ. 
   - Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut de milioane de ani! 
   - Nu prea bine... Ştii... mi-au ieşit homo sapiens... 
   - Nu te îngrijora, trece! Am avut şi eu! 
 

  
   Un doctor homo tare sapiens se întoarce de pe Marte, unde 
participase la un congres intergalactic pentru reducerea natalităţii 
intragalatice. Toţi se adună în jurul lui, curioşi să afle cum au 
rezolvat marţienii problema.  
   - Foarte simplu. Când bărbatul vine la consultaţie, doctorul 
marţian îl pune să-şi aşeze testicolele pe masă, le ţine bine, ia 
ciocanul şi le trage una tare cât poate.  
   Pe cei prezenţi îi trece un fior rece pe spinare. Unul zice, cu 
jumătate de voce:  
   - Dar... nu doare?  
   - Doar dacă-ţi dai din greşeală cu ciocanul peste degete. 
 

  
   Un homo tare sapiens cam beat, împreună cu doi prieteni, se 
avântă cu maşina  cu  o viteză nebună pe străzile oraşului. Prietenii 
nu mai puteau rezista şi l-au rugat să oprească: 
   - Opreşte, coborâm.  
   Şoferul se opri şi, upă  ce au coborât, le strigă din urmă: 
   - Laşilor! Îngerii mei păzitori  nu  mă  vor  lăsa să  fac  accident!, şi o 
porni din nou din loc,  în  trombă. 
   Peste câteva minute, cineva din spate îl lovi uşor pe umăr: 
   - Suntem îngerii tăi păzitori. Opreşte,  te  rugăm,  am  vrea  şi  noi  să  
coborâm. 
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   Distracţia  la  homo tare sapiens 

   Un individ  apărţinător  speciei  pe  care  o  analizăm intră într-un bar 
şi  îi  spune  barmanului: 
   - Vezi  paharul  ăla?  Punem pariu pe 1000$ că oriunde l-ai  aşeza în 
camera  asta,  eu  mă  urc  pe masă şi  mă  piş  drept  în  el? 
   Barmanul acceptă. 
   Individul se pişă peste tot, numai în pahar nu  nimereşte. 
   Îi  dă  barmanului  1000$  fericit  şi  îi  spune: 
   - Hai  să-ţi   spun  care-i faza. Vezi indivizii ăia  de   la  masa  din  colţ? 
Am pus pariu cu ei pe 5000$ că  mă piş  pe  voi  toţi. 
 

  
   Oamenii  de  ştiinţă  britanici,   în  urma  cercetărilor  privind  efectele  
alcoolului asupra organismului indivizilor din specia homo tare 
sapiens,  au  stabilit  următoarele: 

Vodcă  +  gheaţă  =  afectează  rinichii; 
Rom  +  gheaţă  =  afectează  ficatul; 
Whisky  +  gheaţă  =  afectează  inima; 
Gin  +  gheaţă  =  afectează  creierul. 

   Cine   ar   fi   crezut   că   nenorocita   aia   de   gheaţă   poate   afecta în 
asemenea hal organismul?! 
 

  
   În civilizaţia   speciei   homo tare sapiens,   Înţeleptul   este   tolerat 
atâta timp cât nu deranjează,  iar  Prostul – cât timp nu ajută! 
 

  
   În   adâncurile   Africii,   un   grup   de   turişti   homo tare sapiens este 
prins de un trib de canibali homo tare sapiens. Şeful  tribului  le zice:  
   - Scapă  doar  cel  care  ştie  un  banc  nou!  Vă  previn,  avem  internet  şi  
stăm  pe Facebook! 
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   Doi beţivani homo tare sapiens notorii se întâlnesc ziua în amiaza 
mare în oraş. 
   Unul dintre ei era zgâriat rău şi cu hainele sfâşiate. 
   - Ce-ai păţit? îl întreabă celălalt. 
   - M-am dus aseara treaz acasă şi nu m-a recunoscut câinele! 
 

  
   Un individ homo tare sapiens a  uns  cu  unt  o  felie  de  pâine,  după  
care  a  turnat  nişte  dulceaţă.  Din  greşeală,  felia  i-a  căzut  pe  covorul  
cel  nou,  dar  nu  a  căzut  cu  faţa  unsă  în  jos.  Mirat,  individul  i-a scris 
lui  Murphy  să-l întrebe cum a fost  posibil  aşa  ceva.  După  câteva  luni  
de experimente, Murphy i-a trimis individului concluzia proprie: 
“Felia  a  fost  unsă  greşit!”. 
 

  
   Un homo tare sapiens, la tutungerie. Cere un pachet de ţigări şi 
primeşte unul pe care scrie: "Tutunul cauzează impotenţa". Când 
vede textul, îi cere vânzătorului:  
   - Daţi-mi-l mai bine pe cel cu cancer. 
 

  
   Dacă iei de pe stradă  un câine flămând şi-i oferi o viaţă îndestu-
lată, n-o să te muşte niciodată. 
   Asta este deosebirea dintre câine şi homo tare sapiens. 
 

  
   Într-un avion plin cu homo tare sapiens. Stewardesa: 
   - De ce strigaţi? De ce sunteţi disperaţi? Bine, v-a scuturat de 
câteva ori...Un gol de aer obişnuit. O zonă cu turbulenţe.   Se mai 
întâmplă.  Gata, gata, ne liniştim. Totul e în   regulă? V-aţi calmat? 
OK, merg să liniştesc şi pasagerii! 
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   Moartea  recentă  la  homo tare sapiens 
   Prima  dată,  am  murit  toţi  în  2000. 
   Din   cauză   că   maşinăriile   nu   erau   programate   să   calculeze   anii  
decât în formula 19XX, când schimbau la 2000 deveneau toate 
conştiente  de   sine   şi   se   răzvrăteau  asupra  asupritorilor   din   carne,  
începând   să   ne   ucideze   în  masă.   Singura   speranţă   era,   ironic,   un  
robot  din  viitor   în   formă  de  Schwartzenegger,   trimis  de   rezistenţa  
umană  să  ne  salveze.  Retardaţii  chiar  aveau  o  teorie  cum  că  tot  ce  e  
computer   o   să   facă   poc,   urmând   haos   şi   anarhie.   Calculatoriştii 
inteligenţi   au   spus   că   teoria   lor   e   retardată.   Cu   toate   acestea,  
căcănarii   din   presă   mondială   s-au   zbătut   ca   o   găină   fără   cap,  
instigând  prostimea  la  panică.  Prostimea  a  închis  tot  ce  e  calculator 
zilele alea. 
   Apoi  am  murit  toţi  în  2001  de  la  boala  vacii  nebune. 
   Biliarde   de   vaci   schizofrenice,   antisociale   şi   cu   probleme   cu  
figurile   autoritare   au   călcat   în   copite   guvernele   mondiale,  
adunându-ne pe noi, oamenii, în   ţarcuri   şi   folosindu-ne pentru 
carne   şi   lapte.   Cam   singurul  mod   în   care   se   putea   lua   boala   vacii  
nebune   de   la   o   vacă   nebună,   era   de   la   creierul   crud   al   acesteia.  
Bine,  dacă-l  mâncai,   era  mică   şansă   să  o   iei.  Dar  dacă   îţi   spargeai  
capul  şi  frecai  un  creier  de  vacă  infectată  de  creierul  tău,  şansa  să  
iei  boala  creştea.  Şi  evident,  dacă  toţi  făceam  aşa,  şi  nu  ne  tratăm,  
logic   se   lăsa   cu   o   epidemie   mondială. Pericolul era foarte mare. 
Scatofagii  din  presă  mondială   s-au  zbătut  ca  un  coi   într-o  căldare,  
instigând   prostimea   la   panică.   Prostimea   nu   a   mai   mâncat   vacă  
juma' de an. 
   Apoi  am  murit  toţi  de  SARS,  în  2003. 
   Epidemie  pornită  de  la  gălbejiţi,  ne-a  nimicit  pe  toţi  instant.  N-am 
avut  nici  o  şansă.  Sângele  ţâşnea  din  toate  orificiile.  Te  infectai  dacă  
zăreai  în  zare  un  infectat.  De  fapt  nici  nu  apucai  să-l  zăreşti  în  zare.  
Până  îţi  dădeai  seama  că  ai  zărit  ceva,  erai  deja  mort  de  mult.   
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   SARS era un fel   de   pneumonie   mai   şmecheră.   Da,   era   nasoală. 
Umblau  asiaticii  cu  mască  pe  faţă  de  frică.  Totuşi,  se  trata  ca  orice  
gripă   sănătoasă.   Aspirină,   somn,   comprese   cu   spirt,   mujdei. 
Funcţionau  toate. 
   Şansa   de   supravieţuire   era   cam   de   90%.   Să   nu   înţelegeţi   greşit.  
Asta  nu  însemna  că  dacă  eu  aş  fi  luat  SARS  aş  fi  avut  10%  şanse  să  
mor.   Nu.   Eu   sunt   un   om   sănătos,   de   condiţie   materială   decentă, 
care   ştie   să   se   trateze.  100%  supravieţuiam cu brio. Maxim cu un 
concediu medical. 
   Evident,  un  moş  de  97  de  ani,  care  trăieşte   în  mizerie  şi   frig, are 
şanse  mai  mari  să  moară  de  SARS.  Şi, na,  murea  şi  de  la  o  iritaţie  la  
genunchi  ăla. 
   700 de oameni au murit în total de SARS în lume. Fecalofilii din 
presă   mondială   s-au   zbătut   ca   mucii între   dinţi,   de   miliarde   de  
oameni  umblau  în  Asia  cu  măşti  pe  faţă,  toate  ştirile  erau  pline  de  
rapoarte   panicate   despre  marea   epidemie   şi   prostimea   nu   a  mai  
călcat  în  Asia,  în  vacanţă,  tot  anul. 
   Am murit iar, în 2007, de  la  gripa  aviară. 
   Legiuni   de   păsări   au   picat   din   cer,   infectate,   explodând   ca  
grenadele  în  contact  cu  pamatul.  Planeta  a  rămas  goală  şi  plină  de  
cratere  ca  o  gagică  coşuroasă la  beţie  sau  ca  luna. 
   Am   fost   ucidaţi iremediabil. De   la   gripa   aviară   au  murit   500   de  
oameni. Nu  poţi  să  o  iei  mâncând  pasăre.  Doar  de  la  carnea  crudă,  
dar  şi  de  la  aia  e  greu.  Tehnic,  cea  mai  mare  şansă  să  iei  gripa  aviară  
e  să  omori  o  găină  infectată,  să  o  toci  mărunt  şi  să  o  tragi  pe  nas. Pe 
bune. Şi   nici   aşa   nu   e   sigur.   Au   luat-o   numa   săracii   infecţi   care  
trăiau  în  casă  găinilor  şi  se  scobeau  în  nas  cu  găinaţ. 
   Şi  chiar  şi  aia,  trataţi  bine  nu  mureau. 
   Cam ca la SARS. 
   Iarăşi, mâncătorii  de   căcat  din  presă  mondială  au bulbucat ochii 
apocaliptic,  zbătându-se ca cucul în  vânt  şi  făcând  spume  la  gură  cu  
vestita  gripa  aviară. 
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   Nu s-a întâmplat nimic, evident, dar prostimea nu a mai mâncat 
păsăret  tot  anul. 
   Să  privim  şi  altfel  statisticile. 
   Au  murit  anul  ăsta  mai  mulţi  oameni  în  lume  înecaţi  cu  mâncare.  
S-au  împuşcat  mai  mulţi  oameni  accidental în  meclă luna asta. S-au 
sinucis  mai  mulţi  trişti  de  când  aţi  început  voi  să  citiţi  textul acesta, 
decât   au  murit   oameni   de   la   toate   bolile   astea   combinate   în   toţi  
anii. 
   Acum e rândul porcilor. Na,  vor  vacile  şi  găinile  răzbunare. 
   La  fel  ca  şi  la  alte  boli  imaginare,  care  apar  la  teve  doar  pentru  că  
fac  rating,  şi  asta  are  o  şansă  absurd  de  mică  de  a  se  transmite.  Mai  
exact,  doar  dacă  te  săruţi  franţuzeşte  cu  porci  infectaţi.  Au  murit  de  
la  ea  30  de  mexicani  slinoşi  care  dormeau  cu  porcii.  Dar  na,   toată  
lumea  este  panicată,  ca  la  teve,  Esca  vorbeşte  foarte  grav  de  gripă  
porcină, deci e serios! 
   Cretinii de la ziarul Ring au   făcut   o   statistică   alaltăieri,   că   dacă  
ajunge la  noi  gripa  porcului,  600.000  de  români  o  să  crape. 
   Ai, să  moară  mă-sa! Uite, fac   şi   eu   o   statistică: Dacă  mă   sui   pe  
Intercontinental   şi   fac   o   piruetă,   strivesc   800.000   de   români!  
Sunteţi   toţi   în   pericol.   Dar   există   un   pericol   muult,   muuuuult,  
muuuuuuult, muuuuuuuuult mai mare decât toate bolile astea. 
   O  să  auziţi  la  teve  de  el  în  curând.  S-a descoperit un drob de sare 
la  mine  pe  sobă.  Dacă  pică  de  acolo,  am  belit-o  toţi. 
   TOŢI! 
 

  
Paternitatea la homo tare sapiens    
   Un   mare   concern   realizează   un   supercalculator   care   putea   răs-
punde   la  aproape  orice   întrebare,  drept  care  se  convoacă  presa  şi  
se  invită  un homo tare sapiens din  sală  să-şi  spună  numele,  adresa  
şi   să   formuleze   întrebarea.  După  câteva  momente  de  rumoare,   se  
ridică  un  tip  şi  spune: 
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   - Sunt   Corcadase   John   din   Blatonia   şi   am  următoarea   întrebare:  
Ce  face  tatăl  meu  acum? 
   După  câteva  secunde,  sistemul  răspunde: 
   - Tatăl  dumneavoastră  este  la  pescuit. 
   Tipul  replică,  stârnind  hohote  de  râs: 
   - Tata-i mort de zece ani! 
   După  câteva   luni,   timp   în  care  hardiştii   şi   softiştii   au  muncit   sub  
teroare,   concernul   îl   cheamă   pe   cel   cu   întrebarea,   rugându-l ca, 
pentru   a   testa   din   nou   sistemul,   să   reformuleze   întrebarea.   Tipul  
acceptă  şi  reformulează: 
   - Sunt   Corcadase   John   din   Blatonia   şi am  următoarea   întrebare:  
Ce  face  acum  soţul  mamei  mele? 
   Sistemul  răspunde  prompt: 
   - Soţul   mamei   dumneavoastră   este   mort   de   zece   ani,   dar   tatăl  
dumneavoastră  este  la  pescuit... 
 

  
   Într-un avion care se  prăbuşea, erau cinci persoane, printre cele 
mai importante ale speciei, şi   doar   patru paraşute.   Are loc 
următoarea  conversaţie: 
   - Eu  sunt  Ronaldo,  marele  jucător  de  fotbal,  am  meci  mâine  şi  nu  
pot  să  îi dezamăgesc  pe  suporteri,  aşa  că  trebuie  să  sar!   
   Ia  o  paraşută  şi  sare. 
   - Eu sunt Brigitte Bardot, marea   actriţă,   fac   o   mulţime   de acte 
caritabile pentru animalele lumii,  aşa  că  trebuie  să  sar!   
   Ia  o  paraşută  şi sare. 
   - Eu sunt George W. Bush, cel  mai   deştept preşedinte   al   SUA   şi  
luptător  pentru  drepturile  omului,  aşa  că  trebuie  să  sar!   
   Şi  sare.  Rămâne  Papa  şi  un  puşti  de  10  ani.  Papa  spune: 
   - Eu, oricum, nu  mai  am  mult  de  trăit,  ia  tu  ultima  paraşută şi  sari! 
   - Dar  avem  două  paraşute,  zice  puştiul,  cel  mai  deştept  preşedinte  
al SUA a luat ghiozdanul meu! 
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   Cum  se  roagă homo tare sapiens (după  zodiac) 
   Berbec: Doamne Dumnezeule, te rog  să îmi dai şi mie răbdare…  şi 
poţi să faci asta chiar acum? 
   Taur: Doamne Dumnezeule, ajută-mă să accept schimbarea, dar 
nu  prea  repede… 
   Gemeni: Dumnezeule, te rog să…   dar…   Cine   este   Dumnezeu? 
Unde este Dumnezeu? De ce este Dumnezeu? Cum arată? Ce face? 
Cum face? Ce spune? 
   Rac: Doamne Dumnezeuleee! 
   Leu: Da, Doamne, ce mai faci? (O atitudine de egalitate ca aceasta 
nu mai găsiţi nicăieri!) 
   Fecioară: Doamne Dumnezeule, te rog să ne faci perfecţi, dar să 
nu o dai în bară, aşa cum ai făcut ultima oară… 
   Balanţă: Doamne Dumnezeule, te rog ajută-mă sa pot lua decizii, 
dar pe de altă parte, tu ce crezi că ar fi mai bine? 
   Scorpion: Doamne Dumnezeule, iartă-ne datoriile, aşa cum şi noi 
iertăm datornicilor noştri, chiar dacă nemernicii nu prea o merită! 
   Sagetător: Doamne Dumnezeule, ţi-am spus o dată, ţi-am spus de 
un milion de ori, ajută-mă să nu mai exagerez atâta! 
   Capricorn: Doamne Dumnezeule, aş vrea să te rog să mă ajuţi, 
chiar dacă am învăţat  demult să nu mă bazez pe alţii… 
   Vărsător: Doamne Dumnezeule, ştii că îmi place schimbarea, dar 
haosul ăsta e ridicol! 
   Peşti: Doamne Dumnezeule, dacă tot o să beau toată sticla asta 
de coniac deseară, te rog să foloseşti această îmbărbătare pentru a 
prinde curaj să te cinstesc! 
 

  
   Un  vizitator  de  pe  altă  planetă  întreabă  un  homo tare sapiens: 
   - Care  sunt  cele  mai  bune  trei  lucruri  în  lumea  voastră? 
   - Un  coniac  înainte  şi  o  ţigară  după. 
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   Un tip bine îmbrăcat stă lângă un zgârie-nori din New York şi 
fumează. Un jurnalist homo tare sapiens se apropie de el şi spune:  
   - Bună ziua. Sunt corespondent la The  New York Times. Pot să vă 
pun câteva  întrebări?  
   - Da, sigur, nu mă grăbesc.  
   - Dumneavoastră fumaţi. De cât timp?  
   - Acum am 43 de ani şi fumez de la 16.  
   - Ce fel de ţigări fumaţi, dacă nu e secret?  
   - Da, nu este un secret, Marlboro.  
   - Şi ultima întrebare: câte ţigări fumaţi pe zi?  
   - Un pachet jumătate-două pe zi.  
   Jurnalistul scoate calculatorul, calculează ceva, apoi spune:  
   - Ştiţi, dacă n-aţi fi fumat, din banii economisiţi aţi fi putut 
cumpăra acest zgârie-nori.  
   - Serios? Dar tu fumezi?  
   - Nu.  
   - Şi ai un zgârie-nori?  
   - Nu, nu am.  
   - Eu fumez, iar acest zgârie-nori este al meu! 
 

  
   Într-o zi lungă   de   vară,   primii homo tare sapiens, Adam   şi   Eva, 
stăteau  la  plajă.   
   Deodată,   din   cer   apar   doi   extratereştri.   Curios   din   fire,   Adam   îi  
întreabă  cum  fac  ei  sex.  Neştiind  să  explice,  cei  doi  se  oferă  să  facă  
o  partidă  de  sex  împreună.   
   De  dragul   demonstraţiei,   Eva   şi   extraterestrul   se  pitesc  după  un  
copac.  Extraterestrul   îi  spune  Evei  că  urechea  dreaptă  este  pentru  
lungime  şi  urechea  stângă  pentru  grosime. 
   De  după  un  alt  copac,  Adam  iese  disperat  şi  strigă: 
   - Hai,  Eva,  să  plecăm,  că  ăsta  îmi  rupe  urechile! 
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   Jurnalul unei eroine homo tare sapiens 
   Prima zi. Bagajul   este   făcut   şi   sunt   gata   să   plec   într-o   plăcută  
croazieră.  Mi-am   luat   toate   rochiile   frumoase   şi   cutia   de  machiaj. 
Sunt, într-adevăr,  nerăbdătoare  să  mă  bucur  de acest voiaj.  
   Ziua a doua. Am  petrecut  ziua  întreagă  în   larg.  A  fost  minunat  şi  
am  văzut  nişte balene  şi  delfini.  Această  vacanţă  a început minunat. 
Astăzi   l-am   cunoscut   pe   Căpitan, care   pare   să   fie   un   om   foarte  
drăguţ.   
   Ziua a treia. Astăzi   am   petrecut   o   parte   din   zi   la   piscină.  M-am 
jucat,  de  asemenea,  cu  nişte bile de golf, pe punte. Căpitanul  m-a 
invitat la masa lui pentru dinner. M-am  simţit  onorată  şi  am  avut  un  
timp   minunat.   Căpitanul   este   un   gentleman   deosebit de atent, 
foarte galant şi  atractiv.  
   Ziua a patra. M-am  dus  la  Cazinoul  vasului  şi  am  câştigat  $80.  N-a 
fost cine ştie  ce,  dar  Căpitanul  m-a   invitat  să   iau dinner-ul cu el în 
cabina lui. Am avut un dinner copios  cu  caviar  şi  şampanie.  El  mi-a 
cerut   să   stau   peste   noapte,   dar   am   refuzat. I-am   spus   că   sunt   o  
soţie  foarte  fidelă  şi  că  nu-mi  înşel  bărbatul sub nicio  formă,  aşa  că  
i-am  mulţumit  pentru  trataţie  şi  am  plecat.  
   Ziua a cincea. Astăzi  m-am  dus   iarăşi   la  piscină   şi  m-am bronzat 
puţin.   Apoi   m-am dus la Piano-Bar   şi   am   petrecut restul zilei 
înăuntru.  Căpitanul  m-a  văzut   şi  mi-a  adus   câteva  băuturi.   El   este  
într-adevăr  un  om   încântător   şi  mi-a   spus   că   sunt  o   tânără   foarte  
frumoasă.   Desigur,   m-am   simțit   măgulită,   dar   rămân   fermă   pe  
poziție. El mi-a   cerut   din   nou   să-l vizitez peste noapte, dar l-am 
refuzat. Atunci el mi-a  spus  că  refuzul  meu   l-a debusolat complet, 
că   simte   că   trăiește degeaba,   că   suferă   imens   și, dacă   nu   petrec  
noaptea  cu  el,  va  lua  o  decizie  cumplită: va scufunda vasul! Am fost 
speriată,  stupefiată...  Vom  muri  cu  toții!  Ce  mă fac? 
   Ziua  a  șasea.  Am  salvat  1600  de  suflete  astăzi. De patru ori!  
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   Oamenii construiesc cel mai tare observator astronomic din lume. 
Bucuroşi,   cei  mai   tari  astronomi  se  apucă  de  studiat  mai   temeinic  
spaţiul.  Într-o  bună zi, observă  nişte litere imense pe Pluto, dar nu 
reuşesc   să   le   descifreze.   Se apucă   şi   adună   toată   cerneală   din  
America  şi  începe  să  scrie  în  deşert, chestie care a durat opt luni, cu 
litere imense: 
   - Înţelegeţi  limba  asta? 
   După  alte  câteva luni,  apare  răspunsul: 
   - Da,  înţelegem. 
   Bucurie  imensă  pe  Terra,  se  apucă  şi  strâng  cerneala  de  pe  două  
continente, declanşează   o   criză   economică   din   cauza   amplorii  
chestiei  şi  scriu: 
   - Ce  doriţi  de  la  noi? 
   Răspunsul  vine după  alte  opt luni: 
   - Nimic. Nu ne luaţi  în seamă,  vorbim  cu  Saturn. 
 

  
   Un tip din  specia   în  discuţie,  cu  o  cămilă   în  deşert...  Merge el ce 
merge, dar, la un moment dat, cămila se  opreşte. Se chinuie el ce 
se chinuie să  o  urnească  din  nou, degeaba. O   ia  pe   jos  cu  cămila, 
spre service-ul  de  cămile. 
   MECANICUL: Care-i treaba, frate? 
   TIPUL: Jigodia asta nu  mai  vrea  să  meargă,  nu  ştiu  ce  să  îi fac.  
   MECANICUL: Sus, pe rampa cu ea!...  
   Urcă   tipul   cămila   pe   rampă,   mecanicul   o   studiază foarte bine, 
după   care   îşi   ia   în   ambele   mâini   două cărămizi   şi   loveşte   cămila 
puternic peste testicole. Cămila, de durere, o ia la fugă,   fără   ca  
nimeni  să  o  poată  opri.  
   TIPUL: Bine, domnule, dar acum cum o mai prind? 
   Mecanicul  se  scarpină  în  cap,  îl  studiază  puţin  pe  tip  şi  decide.   
   MECANICUL: Sus, pe rampă! 
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   Vine  un  extraterestru  pe  Pământ,  mic,  verde  şi  îmbrăcat  în  aur,  şi  
se   întâlneşte   cu  un homo tare sapiens, care-l   întreabă repede pe 
extraterestru: 
   - Bă, toţi  sunteţi  aşa  mici? 
   - Da, mă. 
   - Şi  toţi  sunteţi  veri,  aşa-i? 
   - Da. 
   - Şi  cum, toţi  sunteţi  îmbrăcaţi  în  aur? 
   - Nu, numai evreii. 
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   Un  marţian  intră  într-un  local  şi  cere  un  whisky.  Tulburat  de  apa-
riţia   ciudatului   client,   barmanul   îi   spune,   punându-i timid paharul 
pe tejghea: 
   - Zece  dolari...  Ştiţi,  n-am  mai  văzut  marţieni... 
   - Nici nu-i  de  mirare,  replică  marţianul.  Cu  asemenea  venituri... 
 

  
   O   farfurie   zburătoare   aterizează   într-o   pădure.   Doi   tipi, ascunşi  
după  un  copac, priveau   înmărmuriţi.  O  extraterestră   se  dă   jos  din  
farfurie. Unul dintre ei: 
   - Ia  uită-te, ce  mişto  e  tipa!  
   Celălalt: 
   - Care  mişto,  nu  vezi  că  are  ţâţele  la  spate? 
   - Şi  ce  dacă?  E  mai  mişto  la  dans. 
 

  
   După   o   expediţie   pe   pământ,   un   astronaut   marţian   se   întoarce  
acasă.   Se   prezintă   în   faţa   şefilor   săi   cu   un   televizor   sub   braţ   şi   le 
spune: N-am  putut  să  capturez  nici  un  homo tare sapiens, dar am 
făcut  ceva  mult  mai  bun:  am  adus  unul  din  zeii  lor! 
 

  
   Un homo tare sapiens se  însoară  cu  o  marţiană.  Omul ar fi vrut să  
facă  şi  ei  copii: 
   - Dragă, hai  să  facem  copii! 
   Marţiana   scoate   trei bile   şi   poc!, ies   trei   copii.   Mai   trec   anii   şi  
pământeanul   vrea   să   facă   iar   copii.   Marţiana, la fel. Scoate trei 
bile...   Pământeanul, supărat, se  duce   la  marţiana   şi   îi   explică   cum  
fac  ei  copii.  Marţiana,  lămurită,  îi spune: 
   - De ce nu mi-ai spus?! Hai  să  facem  bile! 
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Pastile de râs 

Pe malul râului, o	  fată	  mulgea	  vaca ; în	  apă , 
 se reflecta invers.  
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   De adevărata valoare a unui lucru îţi dai seama abia dupa ce ai 
rămas fără  el. Hârtia igienică  e  un  bun  exemplu. 
 

  
   Un şofer intră   într-un atelier auto, împingându-şi maşina, cu 
ultima suflare.  
   Îi spune mecanicului:  
   - Nu ştiu de ce naiba nu mai porneşte... Nu cred că e din cauza 
bujiilor, că doar le-am scos ieri... 
 

  
   Culmea ghinionului: Să te aşezi pe o căruţă cu fân şi să-ţi intre 
acul în fund. 
 

  
   Se duce un tip la doctor şi zice: 
   - Domnule doctor, eu sunt dezechilibrat sexual! 
   - Lasă să pun eu diagnosticul, că de-aia sunt doctor. Tu spune-mi 
simptomele! 
   - Păi, e simplu, domnule doctor! Când mi se scoală... cad pe spate! 
 

  
   Două  blonde, la  o  recepţie  simandicoasă,  după  ce  au  defilat  pe  la  
bufet.  
   Una îi spune celeilalte: 
   - Dragă,  hai  să  plecăm!  Vinul  cică  e  vechi,  icrele  sunt  negre! 
 

  
   - Toţi bărbaţii sunt nişte afemeiaţi!  
   - Chiar toţi?  
   - Păi da. Crezi că ceilalţi sunt bărbaţi? 
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   - Fată,  ce  greutate  ai? 
   - E un secret... 
   - Spune-mi  măcar  primele  trei  cifre... 
 

  
   Culmea lenii: Să te însori cu  o  tipă  deja  însărcinată!   
 

  
   Bulă,  plictisit  de  oaspeţii  care  l-au  reţinut  până  târziu: 
   - Tocmai am fost sunat de pompieri. Mi-au  spus  că   la  cineva  din  
voi arde casa, dar n-am  înţeles  exact  la  cine! 
 

  
   - Părinte, am  păcătuit. 
   - Zi-mi, fiule! 
   - Am  fost   la  o  petrecere  şi  acolo  am  cunoscut  o  blondă  superbă  
care mi-a  propus  să   facem  dragoste.  O  voce îmi zicea: "Fă-o! Uite 
cum  arată!",  iar  altă  voce  îmi  zicea: "Ai  copii  şi  nevastă  acasă,  nu  o  
face!" 
   - Şi  ce  ai  făcut,  fiule? 
   - Păi... N-am  făcut-o,  dar  am  păcătuit  cu  gândul! 
   - Fiule, trebuie  să  te  duci  acasă  şi  timp  de  o  săptămână  să  bei  câte 
trei găleţi  de  apă  pe  zi. 
   - De  ce  trei  găleţi,  părinte? 
   - Pentru  că  atâta  bea  un  bou! 
 

  
   Un  preot  vede  o  prostituată  în  stradă  şi-i zice: 
   - Ştii  că  eşti  pe  un  drum  greşit? 
   - Ştiu!  Nu  prea  trece  mai  nimeni  pe-aici!... 
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   Intră  unul la farmacie:  
   - Bună  ziua...  Ştiţi...  eu  sunt  homosexual... 
   - Da?  Mă  rog,  treaba  dv.  Noi  nu  facem  discriminări. 
   - Nu,  nu,  nu,  staţi...  Ştiţi,  nevasta... nevastul meu a murit... 
   - Da?  Condoleanţele  noastre,  dar  cu  ce  vă  putem  ajuta  noi? 
   - Păi,  vedeţi  dv.,  alaltăieri  l-am incinerat la crematoriu... 
   - Da?  Foarte  bine...  Adică,  foarte  trist...  Dar  noi  cum... 
   - Ei, şi  am  aici  urna  cu  cenuşa  lui.  Nu  mi-aţi  putea  prepara  din  ea  
nişte  supozitoare? 
 

  
   Dacă cineva aruncă cu o piatră în tine, tu să arunci în el cu o 
floare. Dar, mai întâi, asigură-te că floarea este în ghiveci!..... 
 

  
   - Deţinut, de ce nu vine nimeni să te viziteze? Ce, tu n-ai rude? 
   - Cum să nu am, am! Dar toţi sunt deja aici... 
 

  
   Tatăl  şi  fiul,  la  pescuit. 
   TATĂL:  Fiule,  dă-mi  te  rog  pâine  pentru  nadă. 
   FIUL: Am mâncat-o. 
   TATĂL:  Atunci  dă-mi  mămăligă. 
   FIUL: Nu mai e... Am mâncat-o. 
   TATĂL:  Bine,  hai,  mănâncă  şi  râmele,  să  mergem  acasă. 
 

  
   - Bulă,  care  e  politica  cea  mai  bună  pe  vremurile  astea? 
   - Să-i  păcăleşti  pe  toţi. 
   - Şi  cea  mai  proastă? 
   - Să  crezi  că  i-ai  păcălit. 
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   - Să  ştii,   inculpat,  că  orice  mărturie  mincinoasă  se  pedepseşte  cu  
închisoarea  până  la  6  luni! 
   - Da,  dar  dacă  spun  adevărul,  risc  6  ani! 
 

  
   Un  client  sună  la  222  şi  zice: 
   - Doamnă,   am   auzit   că   de   eclipsă   se   întunecă.   Dvs   ce   tarife  
practicaţi,  de  zi  sau  de  noapte? 
 

  
   - De ce-mi cereţi să achit nota de plată înainte de a lua masa? 
   - Problema e că dumneavoastră aţi comandat ciuperci... 
 

  
   Doi muncitori lucrau la un stâlp de înaltă  tensiune.  La  un  moment  
dat, unul dintre cei de sus de pe stâlp urlă  către  celălalt, care era 
jos: 
   - Bă,  vezi  că  sunt  două  cabluri  jos  acolo,  le  vezi? 
   - Da,  răspunse  celălalt. 
   - Pune mâna pe unul din ele. 
   Cel  de  jos  luă  un  cablu  în  mână,  la  care  cel  de  sus  îl  întreabă: 
   - Nu simţi  nimic? 
   - Nu,  răspunse  cel  de  jos. 
   - E bine! Pe  celălalt  să  nu  pui  mâna, că  are  30.000  de  volţi  prin el. 
 

  
   Mi-am cumpărat cel mai tare câine de pază. De trei zile mă chinui 
să  intru-n curte... 
 

  
   Culmea singurătăţii: Să nu-ţi mai scrie nici spamerii! 
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   După  ce  loveşte  un  pieton,  o  maşina  îşi  continuă  drumul  încă  vreo  
10 metri. Şoferul  scoate  capul  pe  fereastră  şi  ţipă: 
   - Fii, bă, atent! 
   Pietonul  se  ridică  repede,  speriat,  împleticindu-se, şi  întreabă: 
   - De ce, bă,  dai  înapoi? 
 

  
   Un   moş   mergea pe   strada   cu   o   sacoşă   în   mână.   Deodată, se 
împiedică  de  bordură  şi  cade  peste  sacoşă.  Meditează: 
   - S-au  dus  ouăle  mele... 
   O  babă  îl  întreabă: 
   - Auleo, aveaţi  ouă  în  sacoşă? 
   - Nu. Aveam cuie! 
 

  
   - Ai  făcut  baie  ieri? 
   - Nu,  azi  dimineaţă! 
   - Se  vede,  că  eşti  mai  alb! 
 

  
   Culmea astronomiei: să descoperi o stea în cerul gurii.  
 

  
   Pe  o   stradă,  o   ţigancă  bătrână   vindea   seminţe   cu  5   lei   cornetul.  
Un  tânăr  care trecea în fiecare zi pe acolo îi  lăsa  cei  5  lei,  dar  nu-şi  
lua   niciodată   cornetul.   Într-o   dimineaţă,   ţiganca   îl   opreşte,   încer-
când  să-i  spună  ceva,  dar  tânărul  merge  grăbit  mai  departe,  zicând  
din mers: 
   - Vrei  să  mă  intrebi  de  ce  nu  iau  niciodată  seminţele? 
   - Nuu, nuu... Vreau  să-ţi  spun  că  s-au scumpit la 7 lei! 
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   Culmea dresajului: să îmblânzeşti fiare vechi. 
 

  
   Maica   stareţă   surprinde   într-o  noapte  un  bărbat   care   încerca   să  
sară  gardul  mănăstirii  înapoi  în  stradă. 
   - Ce-ai  căutat  aici,  blestematule!? 
   - Am  vrut  să  fur mâncare, dar m-au  prins  măicuţele. 
   - Când? În seara asta? 
   - Nu,  acum  patru  săptămâni!           
 

  
   Un   băieţel,   nemaiputându-se   abţine,   s-a oprit la un pom din 
centrul   oraşului   şi   a   început   să  urineze.  Un  poliţist,   văzându-l, s-a 
apropiat  şi  i-a spus:  
   - Să   nu   mai   faci   aşa   ceva,   pentru   că,   dacă   te mai   prind,   îţi   tai  
cocoşelul!  
   Băieţelul   a   rupt-o   la   fugă   şi   s-a  oprit   tocmai   în  partea  cealaltă   a  
oraşului  când,  lângă  un  copac,  a  văzut  aplecată  pe  vine  o  fetiţă  de  
vârsta sa. S-a  uitat  mai  atent  şi  a exclamat:  
   - Oh,  Dumnezeule!  Poliţistul acela chiar vorbea serios! 
 

  
   Culmea fricii: să i se facă unui chel părul măciucă. 
 

  
   Un  tip  îşi  conduce  prietena  acasă,  noaptea,  după  discotecă.  Ajunşi  
în poarta casei   fetei,   tipul   se  reazemă  cu  cotul   în  perete  şi   începe  
vrăjeala   la   greu.   După   vreo   15   minute, se   deschide   uşa   şi   apare  
tatăl  fetei,  chior  de  somn.   
   - A  zis  nevastă-mea  că   se  culcă  ea cu tine, numai ia cotul de pe 
interfon.       
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   - Doctore,  îmi  pierd  părul!  Ce  să  fac  că  să-l  păstrez? 
   - Pune-l într-o  cutiuţă! 
 

  
   - Doamnelor  şi  domnilor,  avionul  nostru  se  va  prăbuşi  în  ocean  şi  
în   jur   e   plin   de   rechini.   Luaţi   de   sub   scaune   vestele   de   salvare   şi  
cutiuţa cu   cremă; aceasta  este   ca   să   vă  ungeţi   pe   corp,   împotriva  
rechinilor. 
   - Şi  nu  ne  mai  mănâncă? 
   - Ba da, dar cu scârbă! 
                         

  
   Dintr-un   turn   de   pază   al   unui   fort   din   vestul   sălbatic,   santinela  
strigă: 
   - Domnule  căpitan,  vin  indienii! 
   - Prieteni  sau  duşmani?, întreabă  căpitanul. 
   - Cred  că-s prieteni, că...  vin  împreună! 
 
  

   Un avion trece deasupra  Pacificului  şi  pasagerii  aud  în  speakere: 
   “Dragi  călători, vă  vorbeşte  căpitanul;  dacă  vă  veţi  uita  pe  geamul  
din dreapta, veţi  observa  că  motorul  e   în   flăcări. Dacă  vă  veţi  uita  
pe geamul din stânga, veţi  vedea  că   şi   cel  de-al doilea motor e în 
flăcări. Dacă  vă  uitaţi atent în jos, pe  insula  aia  mică  veţi  vedea  nişte  
oameni   care   vă   fac   cu   mâna.   Sunt   eu,   secundul   şi   stuardesele. 
Aceasta este o înregistrare. Biiiiiiiiiiiip.” 
 

  
   La   Radio   Erevan,   o   ascultătoare   disperată   întreabă   dacă   este  
adevărat  că  se  poate  rămâne  gravidă  luând  picături  de  Davila. 
   Radio  Erevan  răspunde:  Depinde  câţi  ani  are  Davila! 
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   Dialog turistic 
   - Two Martini, please! 
   - Dry? 
   - Nein, zwei!! 
 

  
   O  fetiţă  de  vreo  cinci anişori  cu  mămica  ei  mişto  tare  făceau  plajă.  
Alături, stătea  un  nene.  Fetiţa  către  maică-sa: 
   - Mamă,  ce  ascunde  nenea  ăla  în  slip? 
   - Aia  e  bogăţia  lui. 
   - Mamă,  dar  uite  ce  se  îmbogăţeşte  când  se  uită  la  tine! 
 

  
   Într-o  reclamă, se  anunţă  produse Viagra noi: 

o Viagra lights (pentru mânagii) 
o Viagra plus (pentru satisfacerea nevestei) 
o Viagra menthol (pentru sex oral). 

 
  

   O  fetiţă  se  duce  la  magazinul  de  lenjerie: 
   - Bună  ziua,  sutiene  numărul  zero  aveţi? 
   - Nu,  dar  vă  putem  oferi  alifie  contra  bubelor... 
 

  
   Q:  Ce  se  întâmplă  dacă  introduci  o  pastilă  Viagra în  pământ?   
   A:  Poţi  scoate  râmele  şi  să  le  bagi  în  perete. 
 

  
   - Te-ai   încurcat  cu  o  alta,   îi   reproşează  o   lesbiană  prietenei   sale.  
Nu  ştiu,  unde  ţi-a fost capul? 
   - Mai jos de buricul ei. 
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   Q:  În  ce  se  transformă  un  confetti  care  a  luat  o  pastilă  de  Viagra? 
   A: Într-o  pioneză. 
 

  
   Două  lesbiene  se  dezbracă  şi  se  bagă  în  pat. 
   - Şi acum, ce preferi?, zise  una  dintre  ele.  Să-mi  dau  jos  chiloţii  sau  
să-mi  scot  guma  de  mestecat  din  gură? 
 

  
   Q:  Ce  se  întâmplă  dacă  arunci  în  apă  caldă  o  pastilă  de  Viagra?   
   A:  Rezultă  un  grog  foarte  tare. 
 

  
   Doi  canibali  mănâncă  un  clovn.  La  un  moment  dat, zice unul: 
   - Are un gust destul de comic! 
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   Q: Ce ar fi de dorit pentru persoanele care iau Viagra? 
   A:  Să  circule  mai  mult  sânge  şi  în  cap. 



   Cică  pe  un  misionar   îl  prind  canibalii,   îl  dezbrăca şi-l   leagă  de  un  
stâlp, cu mâinile în  sus.  Vine  la  el  şeful  de  trib şi-i zice: 
   - Uite,  obiceiurile   tribului  nostru   zic   că   trebuie   să-ţi  mai   lăsăm o 
şansă.  Aşa  că  dacă  până  mâine  dimineaţa  reuşeşti  să-ţi beleşti  scula 
fără  să-ţi  foloseşti  mâinile,  eşti  liber. 
   Bietul om începe   febril   să   se   chinuie   s-o prindă   cumva   între  
picioare, s-o belească,  dar  fără  succes.  După  câteva  ore,  trece  unul  
din trib,  mai  milostiv,  şi-i zice: 
   - Băi, bagă bine la cap ce-ţi  spun.  Aşa  n-ai să  reuşeşti  nici  în  zece  
zile.   Singura   ta   şansă e ca mâine, când   vine   şeful   de   trib   să   vadă  
dacă  ai belit-o,   să   stai   cumva   încât   să   trebuiască   să   se  apropie să  
vadă  dacă ai belit-o. Când e aproape, trage-i  un  şut  în  testicule,  dar  
cât  te  ţin  puterile. 
   Misionarul  mai   încearcă, totuşi, toată  noaptea, s-o belească,  dar  
nu   poate,   aşa   că, a   doua   zi   dimineaţă,   se   pune   cu   faţa   la   stâlp   şi  
aşteaptă   să   vină   şeful   de   trib. Când şeful ajunge la   doi   paşi,   se  
întoarce  brusc   şi-i   trage  un   şut   din   răsputeri   în   testicule.   Şeful   de  
trib  cade  pe  jos,  iar  dintre  sălbatici  se  aude  o  voce: 
   - Ei, acum chiar c-ai belit-o! 



   Q: Care e noul imn al celor care iau Viagra? 
   A: Elton John: I'm still standing... 



    Ştire la Euronews: Un cargou cu Viagra s-a scufundat în Atlantic. 
Imediat  după  aia, s-a  ridicat  Titanicul  la  suprafaţă. 
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   Doi canibali îl fierb pe Arnold Schwarzenegger. La un moment dat, 
zice unul: 
   - Miroase foarte puternic! 



   Q: Cum  a  fost  descoperită  Viagra? 
   A: A fost descifrat codul genetic al lui Bill Clinton.. 



   Un canibal se-ntoarce  de   la   vânătoare şi, spre deziluzia familiei, 
aduce  doar  o  urnă  funerară. 
   - Ce-i asta?, întreabă  familia  într-un glas. 
   - O  delicatesă: om-ness! 



    Acum Plug’n’Play şi  pentru  medicamente! Asta  ar  trebui  să  scrie 
pe pachetul de Viagra. 



   Un  reporter  străin  îi  ia  un  interviu  preşedintelui  Keniei: 
   - D-le  preşedinte,  mai  aveţi  în  ţara  dumneavoastră  canibali? 
   - Nu, nu mai avem demult,  că  i-am  mâncat  pe  toţi. 



   Ştire   la   Euronews: Un arhitect american a salvat un monument 
arhitectonic   de   importanţă   mondială.   Turnul din Pisa a fost 
îndreptat! Secretul:  Viagra  în  pânza  de  apă  freatică. 



   - Câţi  vin  la  petrecere,  dragă?, se interesează  nevasta  canibalului. 
   - Nu  te  agita  dragă,  va  fi  plin  de  domni  finuţi! 
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   - Domnişoară,  îi  zise  doctorul  tinerei  lesbiene,  nu  sunteţi  bolnavă.  
Pur  şi  simplu, vă  trebuie  mai  multă  odihnă. 
   - Dar, domnule doctor, nici nu v-aţi  uitat  la  limba  mea!... 
   - Şi  ea  are  nevoie  de  odihnă. 
 

  
   Zice canibalul: 
   - Pe prima balerină  nu  o  vom  găti  azi.  O  păstrăm pentru ziua de 
post! 
 

  
   Doi canibali, tată şi   fiu,  privesc  cu   încântare  o  femeie  europeană  
care  face  baie  goală  într-un râu. 
   - Ce  bună  e, tată, ce  piele  albă,  ce  carne! Hai s-o  mâncăm! 
   - Nu, prostule,  pe  asta  o  luăm  acasă  şi  o  mâncăm  pe  mă-ta. 
 

  
   Take Viagra! Have Fun! Die Hard!... 
 

  
   Un explorator prin jungla Amazonului s-a trezit înconjurat de 
canibali. Oh Doamne, sunt pierdut!, gândeşte el. Dintr-o   dată, o 
rază   de   soare   coborând   din   înaltul   cerului   îi   cade   la   picioare   şi   o  
voce  mai  groasă  îi  spune: 
   - Nu, fiule,   nu   eşti   pierdut.   Ia   o   piatră,   întoarce-te   şi   arunc-o în 
capul  şefului  lor! 
   Exploratorul face întocmai, iar cei 100 de canibali   se   năpustesc  
spre el. Vocea din ceruri completează: 
   - Abia acuma eşti  pierdut. 
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   - Ai   auzit,   zice  o   lesbiană,   că   s-au   scos  din   comerţ  deodorantele  
Intim-spray cu   care   ne   dădeam   noi   la   fofoloancă   pentru   a  mirosi  
frumos? 
   - De ce s-au scos? 
   - Produceau carii prietenelor noastre! 
 

  
   Există trei tipuri de Viagra: 

o Pastile  uşoare; 
o Pastile tari; 
o Bill Clinton. 

 
  

   Doi  canibali  stau  de  vorbă  la  bufet. 
   - De  ce  eşti  atât de fericit? 
   - Soacră-mea  a  dispărut  acum  o  săptămână... 
   - Hai  să  fim  serioşi!  La  noi  nimeni  nu  dispare...  totul  se  consumă! 
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   Zice Papa unui cardinal: 
   - Viagra  fără  femeie  e  un  chin... 
 

  
   Un   celebru   explorator   este   invitat   la  masa   de   către   nişte   cona-
ţionali.   Până   să   înceapă   prânzul,   el   începe   să   povestească   cum   a 
petrecut cinci ani printre canibali: 
   - Şi, v-aţi  adaptat? 
   - Chinuitor,  am  suferit,  dar  ce  era  să  fac,  mă  ţineau  prizonier! 
   - Aoleu,  sare  gazdă,  o  să  vă  rog  să  mă  scuzaţi,  dar  noi  la  prânz  nu  
avem decât friptură de oaie! 
 

  
   Q: Când ar fi Viagra cu  adevărat  de  folos? 
   A: Când s-ar constata că  bărbaţii  heterosexuali sunt o specie pe 
cale  de  dispariţie... 
 

  
   Un  canibal  merge  în  vizită  la  vecinul  său  să-i admire noul frigider. 
   - Ce capacitate are?, îl  întreabă. 
   - Nu   sunt   sigur,   răspunde   acesta,   dar   au   încăput   în   el   cei   doi  
oameni care l-au adus. 
 

  
   Două  lesbiene,  în  toiul  activităţii,  în  poziţia  69. 
   - Mimi, scoate-ţi  ochelarii, că  mă  răneşti! 
   - În  schimb,  tu  ar  trebui  să  ţi-i pui, că  mai  mult  lingi  cearceaful. 
 

  
   Q: Care e deosebirea  între  un  consumator  de  Viagra  şi  un  labagiu? 
   A: Niciuna.  Amândoi  o  fac  până  mor. 
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   John  crede  că  e  canibal  şi  familia  l-a  convins,  în  sfârşit,  să  meargă  
la  consultaţie  la  un  renumit  psihiatru.  Când  John  se  întoarce  acasă,  
după  prima  vizită  la  medic,  soţia  îl  întreabă: 
   - Cum  ţi  s-a  părut  medicul? 
   - Delicios,  răspunse  John,  lingându-şi  buzele. 
 

  
   Q:  Ce  este  cu  adevărat  deprimant când iei o Viagra? 
   A:  Să o înghiţi,  să  alergi  înspre  perete  şi  să  dai  cu  capul  de perete 
prima  dată. 
 

  
   Soţia  către  soţ: 
   - Scumpule, ce-ai  spune  dacă  ţi-aş  zice  că  m-am culcat cu cel mai 
bun  prieten  al  tău? 
   - Aş zice  că  eşti  lesbiană. 
 

  
   Cererea   pe   piaţă   pentru   Pastila   Viagra   nu   mai   e   aşa   de   mare. 
Femeile  nu  mai  fac  faţă! 
 

  
   O  ceată  de  canibali  atacă misiunea  din  apropiere  şi  încep  ospăţul.  
Unul   dintre   ei   descoperă   într-un   colţ,   moartă   de   frică, o   bătrână  
diabetică.  Nestăpânit  vrea  să-i  facă  felul  să  o  frigă.  Şeful cetei: 
   - Stai,  mă!  Pe asta   o  mai   ţinem!   Are  mult   zahăr   şi   ne-o trebuie 
pentru îndulcirea ceaiului... 
 

  
   Q:  Ce  zice  o  lesbiană  către  prietena  ei  aflată  în  plină  acţiune?   
   A:  Linge  mai  încet,  că-mi  verşi  cafeaua! 
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   Unul,  în  parc  se  apropie  de  o  tipă, care-l respinge: 
   - Lasa-mă  domnule,  eu  sunt  lesbiană! 
   - Ce-i aia? 
   - Uite, vezi fata aceea cu sânii   mari,   buze   cărnoase   şi   şolduri  
pline? Mie mi-ar  place  să  fac  dragoste  cu  ea.   
   Tipul,  admirând,  plăcut  surprins,  concluzionează: 
   - Asta înseamnă  că  şi  eu  sunt  lesbiană!... 
 

  
   Viagra   există   acum   şi   ca loţiune.   După   întrebuinţare, întinde 
pielea. 
 

  
   Un   canibal   nu   reuşea   să   doarmă   şi   se   tot   zvârcolea   în   pat.   Îl  
chinuiau   gândurile:   de   ce   trăiesc   eu   pe   pământ? Ce-am   făcut  
folositor   pe   lumea   asta?   Cum   o   să-mi   trăiesc   viaţă   care  mi-a mai 
rămas? 
   - De ce nu dormi?, îl întreabă nevasta. 
   - Mă chinuiesc îndoielile... 
   - De  câte  ori  ţi-am  spus  să  nu  mai  mănânci  intelectuali  la  cină? 
 

  
   Q: De ce se înghite Viagra repede?  
   R:  Ca  să  nu  se  întărească  limba! 
 

  
   Concert Inna la un trib de canibali. 
   - Ce  părere  aveţi  despre  această   cântăreaţă,   vă place?, întreabă  
impresarul. 
   - Ne   vine   greu   să   ne   pronunţăm.   Forme   apetisante,   privire   vie,  
mişcare  scenică...  Dar  tot  trebuie  mai  întâi s-o  gustăm! 
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   Q:   Ce   se   întâmplă   dacă   se   consumă Viagra cu preparate cu 
conţinut  bogat  în  fier?   
   A: Scula îţi  va  arăta  permanent  nordul. 
 

  
   - Dacă mâncăm carne de porc, riscăm  să  ne  îmbolnăvim  de  trichi-
neloza; dacă   mâncăm   carne   de   vacă,   înnebunim; dacă   mâncăm  
ouă, facem o toxiinfecţie  alimentară  cu  salmonele... 
   - Da, zise al doilea canibal,  şi să  ştii  că  nici  oamenii  nu  mai  sunt  aşa  
de comestibili. 
 

  
   Doi  prieteni  dezbat  probleme  de  viaţă  şi  de  moarte: 
   - Tu iei de mult timp pilula aia minune, Viagra, spune-mi  şi  mie, 
cum e?,  întreabă  unul. 
   - De-a  dreptul  o  minune,  ai   senzaţia   că  poţi   s-o faci la  nesfârşit,  
problema  e  că  numai  pentru  acasă  nu  se  rentează... 
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   Unul  mai   slab   de  măduvă   se   duce   la   doctor   şi   îl   roagă   să-i dea 
nişte   pilule   pentru   potenţă.   Doctorul   îi   dă   pilulele   respective   şi   îi  
spune  să  vină  din  nou  după  ce  le  încearcă.  Înainte de întâlnire, bagă  
ăsta  pe  gât  câteva  pilule  şi... 
   A doua zi la doctor: 
   - Cum a fost? 
   - A, foarte  bine!  Pe  masă, în  bucătărie,  pe  maşina  de  spălat,  sub  
duş,  pe  pat,  sub  pat,  unde  s-a putut... 
   - Şi  ea  ce-a zis? 
   - A, ea? Ea n-a venit! 
 

  
   - Am   fost   la   vraci   să   mă   consulte   pentru   arsurile   mele   de   la  
stomac,  zise  canibalul  către  nevastă-sa. 
   - Şi ce-a spus? 
   - Mi-a  recomandat  să  îngurgitez săptămânal  câte  un  pompier. 
 

  
   Un   bărbat   vine   la   doctor   şi   îi   mărturiseşte   că   are   probleme   cu  
potenţa.  Doctorul  îi  zice: 
   - Asta  nu  mai  e   în  zilele  noastre  o  problemă!  Tocmai  s-a scos pe 
piaţa  un  nou  medicament, care  pune  capăt  tuturor  problemelor  de  
acest gen. 
   Doctorul  îi  prescrie  pilula  şi  omul  nostru  pleacă. După  câteva  luni, 
doctorul se întâlneşte  pe  stradă  cu  pacientul: 
   - Domnule  doctor,  medicamentul  dumneavoastră  e  o  minune!  Vă  
mulţumesc  din  suflet!  E  minunat! 
   - Mă  bucur   să  aud  asta,   zice  doctorul.  Ce  părere  are   soţia  dum-
neavoastră  despre  asta? 
   - Soţia?!, întrebă  uimit  omul  nostru.  Păi, de atunci n-am mai dat 
pe  acasă... 
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   Q:  Cum  trebuie  să  fie  amanta  ideală  pentru  o  lesbiană? 
   A:   Să   aibă   o   limbă   de  minim   20   de   cm   şi   să   poată   respira   prin  
urechi. 
 

  
   Un  canibal  călătorea  cu  avionul.  Stuardesa  îl  întreabă: 
   - Ce  aţi  dori  să  serviţi  de  mâncare? 
   - Îmi  aduceţi, vă  rog, lista pasagerilor... 
 

  
   Q: Ce   modificări   provoacă noul virus Viagra la computerele 
infectate?  
   A: Transformă floppy-disk-ul într-un hard-disk. 
 

  
   Între canibali: 
   - De  ce  mănânci  de  la  o  vreme  doar  piei roşii? 
   - Pentru   că   vraciul  mi-a   spus   că   am   prea   puţine   globule   roşii   în  
sânge. 
 

  
   S-a  anunţat primul deces din cauza unei supradoze de Viagra. Un 
bărbat  a  luat  12  pilule  de  Viagra  şi  soţia  sa  a  murit. 
 

  
   Q:  Ce  zice  o  lesbiană  în  pat?   
   A: Ce mult semeni cu sora ta! 
 

  
   La pilula Viagra s-a  întâmplat  câteodată  că  nu  numai  scula  a  stat  
ca un par, ci  a  mai  stat  şi  inimă. 
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   Q:  De  ce  seamănă  Polul  Sud  cu  clitorisul  unei  lesbiene? 
   A:   Fiindcă   toţi   bărbaţii   ştiu   unde   este,   dar   niciunul   nu   vrea   să 
ajungă  acolo. 
 

  
   Doi canibali stau într-un pom. Pe jos, trece  un  cavaler  în  armură.  
Un canibal spune: 
   - Azi  mâncăm  conserve! 
 

  
   Viagra se comercializează  mai  nou  ca spray nazal. Primele efecte 
secundare ale acestui nou produs se pot deja vedea: Pinocchio! 
 

  
   - Căpitane,  canibalii  l-au  prins  pe  Joe  şi  acum  vor  să-l  mănânce! 
   - Nu  cred  să  le  placă.  Joe  e  bolnav  de  diabet. 
   - N-are  a  face.  Au  pus  deja  să-l  fiarbă  de  compot... 
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   O   companie   de   canibali   mărşăluieşte.   Un   alb   merge   pe   lângă  
companie. Văzându-l, un canibal îşi  întreabă  colegul: 
   - I-auzi!?  De  când  avem  noi  ofiţeri  albi?! 
   - Nu! Nu-i  un  ofiţer,  e  provizia  de  drum... 
 

  
   Q: Ce i se   întâmplă   cuiva   care   ia   doar   o   jumătate   de   pastilă   de  
Viagra?  
   A:  I  se  scoală  doar  prima  jumătate,  iar restul atârnă. 
 

  
   Q: Când  îşi  recapătă o  lesbiană  deplina libertate a limbii?  
   A:  După  ce  îi  cad  dinţii. 
 

  
   Transmisie în direct la Euronews de la un test preliminar pentru 
pastila Viagra: 
   Primul participant începe testul: prima femeie, a doua femeie, a 
treia femeie, gata! Al doilea participant începe testul: prima femeie, 
a doua femeie, a treia femeie, a patra femeie, gata! Al treilea 
participant: prima femeie, a doua femeie, a treia femeie, a patra 
femeie, a   cincea   femeie,   a   şasea   femeie,   a   şaptea   femeie,   ce   s-a 
întâmplat, nu mai avem personal, participantul   continuă, primul 
reporter, al doilea reporter, ajutoooor, aaaahhhhh!... 
 

  
   Un  canibal  a  încercat  să  se  sinucidă.  Dat  fiind  faptul  că  a  dat  greş, 
să   află   sub   control   medical   pentru   o   vreme. Medicul psiholog îl 
întreabă: 
   - Şi, de  ce  aţi  încercat  să  vă  sinucideţi? 
   - Ştiţi,  sunt  sătul  până  în  gât  de  oameni... 
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Femeia, explicată 
 
 
 
 

 
Eroica  femeie  româncă,  ţinând  piept  tuturor  vicisitudinilor. 

 

Sânii sunt dovada clară că şi bărbaţii se pot 
concentra la două lucruri în acelaşi timp. 
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   Cum  refuză  româncele  (pe zone)  
   Ardelencele.  Mă,   iubi,  mă,  nu  vreau  amu.  Nu  te  supăra  pe  mine,  
da' io zic s-o  lăsăm  pă  mâne.  Bine,  dacă  vrei  ţi-o  fac  oral  o  ţâră,  dar  
să  ştii  că  nu  am  chef  dă  mai  mult,  că  mă  simt  aşa  de  moleşită,  aşa  
lenioasă.   Bine,   iubi?   Hai,  mă,   promit   că   în   uichend   stau   şi   io  mai  
mult  şi  poate  ne  uităm  la  un  film  de  care-ţi  place  ţie...   
   Oltencele. Tu-ţi  apraşteul  tău  azi  şi  mâine,  păi  ce  futai   îţi   trebuie  
ţie  acum?  Păi  tu  nu  văzuşi  că  fusei  9  ore  la  muncă,  bă, trântorule?  Şi  
făcui  ciorba,  şi  am  adunat  de  prin  casă  după  voi.  Mama  voastră  de  
trântori. Niciun futai în seara asta, n-am nicio  scârbă  de  chef.  Lasă-
mă  în  pace!  Arză-te-ar  focu'  de  bărbat  bun  la  nimic!  Auzi,  mă,  la  el,  
io-s caldă  în  gură  de  atâta  muncă  şi  lui  îi  trebuie  să  se  suie  pe  mine!   
   Săsoaicele. Hansel, liebe! Ich bin suparate pe tine, nu arbait, kaine 
bani,  kaine  facem  sex.  Das   ist  un  erzaţ  de  sentiment  daca  nu  ezist  
comunicaţion.   Tu   vrei   ain-ţvai   la   dormitor,   prima dat trebuie 
respect, ich nu pot sa face cu tine ceva zer gut daca tu nu ai 
pozition  social  stabil,  aber  ţuruc  la  fabric!  Hoite  ich  habe  nicht  liebe  
pentru tine. Auf viderzen!  
   Moldovencele. Mă,  ştii  şe?  Pi  mini  nu  mă  mai  duşi  tu  cu  zăhărelul  
ca ultima   oară,   când   ai   zis   că   dacă-ţi   pun   fofo   pi   gură,   baţi   şi   tu  
covoarele  şelea.  Deci  pi  mini  să  mă  laşi  în  paci.  Sau,  oi  videa,  dacă-
mi  dai  bani  pintru  coafor,  poate  îţi  arăt  o  ţâţă  şi  ti  duci  să  ti  rizolvi  la  
baie. M-am  săturat  di  toati  - când bei, urli la mini,  când  eşti  treaz,  
vrei  să-mi  bagi  papuşoiu  în  chiseliţă.     
   Maramureşencele. Barbati,  nu  vreau  nimic  cu  tine  asta  seara.  Lasă  
că  vedem  mâine  sau  la  sfârşitul  săptămânii.  Du-te  dacă  ţi-e foame, 
că   am   făcut   salata   de   boeuf,   şniţele,   supă,   chiftele   şi   ardei   copţi.  
Hai,   nu   mai   insista,   că   oricum   nu   facem   nimic.   Chiar   nu   am  
dispoziţia  necesară.  Du-te  şi  mănâncă  dacă  vrei,  că  deja  e  târziu  şi  
te  văd  cam  obosit.  Trebuie  să  şi  dormi,  vrei  să  faci  tensiune? 
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   Dobrogencele. Bine, hai s-o  facem.  Dar  dă-mi  şi  tu bluza asta jos, 
ştii   că   nu-mi   place   cu   ea   pe   mine.   Iarăşi   eşti   cu   şosetele?   Eşti  
perfect  convins  că  aici  nu  eşti  la  curve,  da?  Păi  serios.  Auzi,  hai  s-o 
lăsăm   pe   altădată.   Şi  mai   învaţă   şi   tu   ce   e   ăla   preludiu,   că  m-am 
saturat  să  mă  umezesc  la  comandă!   
   Evreicele. Ştii,  dragă,  mâine  e  Yom  Kippur  şi  rabi  a  spus  că  trebuie  
să   fim  coşer.  Trebuie   să   respectăm  Tora,   tu   ştii   că   familia  noastră  
are bun renume. Mai bine hai spune-mi   ce   profit   ai   obţinut   din  
afacerea  cu  Şloim?  Hai,  că  trebuie  să  numărăm  banii  şi să-i punem 
la  locul  ştiut.  Lasă  alte  preocupări  acum,  nu  avem  timp,  ce,  vrei  să  
dăm  faliment?!   
   Muntencele. Auzi, sincer, io-mi  bag  picioarele!  Băi,  obsedatule,  da  
tu chiar nu te-ai  săturat  aşa,  de  tine??  Toată  ziua  îţi  trebuie,  parcă  
eşti   pe   alcaline. Păi  mai   termină,   băi,   că   deja  mă   scoţi   din   sărite,  
zău!  Io  îi  zic  lu  mă-ta  că  nu  pot  să  stau  cu  un  obsedat  sexual  ca  tine,  
că  aşa  ceva  nu  se  mai  poate.  Ce  te  faci  dacă-s  plecată?   
   Bănăţencele. Dragă,  tu  ştii  cât  ţiu  eu  la  tine,  tu  eşti  cel  mai  grozav  
bărbat   de   pe   lume,   totdeauna   am   apreciat   asta   la   tine   şi   m-ai 
satisfăcut  întotdeauna  până  la  maxim.  Dar  eu  sunt  o  doamnă,  ştii  că  
azi  e   ziua  mea  de  coafor,  manicură,  azi  vreau  să  mă   fac   frumoasă  
pentru  tine,  aş  vre  să-mi  cumperi  şi  brăţara  care  am  văzut-o ieri la 
bijutier,  o  să  mi-o  pun  când  o  să  fiu  goală  cu  tine  în  dormitor,  asta  
va  fi  la  sfârşit  de  săptămână,  da?,  până  atunci  mă  voi  gândi  numai  
la  tine.  Pa,  armăsarule!   
   Unguroaicele. Ioi,   Pişta   dragam,   aşteptat   atâta   pe   tine!   Vrei   să  
face la tine sex? Hai,  anghialom,  se  bem  ceva!  Egeşege,  no  hai  inche  
un  pahar.  Ioi  de  jo!  Finom  o  palinka,  hai  se  bem!  Şi  inche  un  pahar  
pentru mine... Un pahar pentru apu, un pahar pentru aniu... Ai 
adormit,  edeşem?  Ez  oz!  Gyuri,  hai   la   lontru,  că  disno  de  barbat  a  
dat in primire!  Ioi  ce  mult  aşteptat  pe  tine! 
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   Doctorul îşi întreabă pacienta: 
   - Ce vârstă aveţi, doamnă? 
   - Mă îndrept spre 30. 
   - Din ce direcţie? 
 

  
   Dacă   întâlneşti  pe  stradă  o   femeie  plimbând  un  cîine,   să  ştii   că-i 
curvă.  Dacă   întâlneşti  o   femeie   frumoasa   fără  câine, să ştii   că   şi-a 
lăsat  câinele  acasă. 
 

  
   - Ce femei preferaţi: cele care vorbesc mult sau pe celelalte? 
   - Care celelalte?! 
 

  
   Femeile sunt ca fructele: au   forme   şi   culori   diferite,   aroma   şi  
gustul  diferă  de  la  una  la  alta.  
   Problema  apare  când  îţi  dai  seama  că  îţi  place  salata  de  fructe… 
 

  
   Se întâlnesc două foste colege de liceu: 
   - Bună! Ce faci? 
   - Bună! Mă duc să spăl Merţanul, apoi să mănânc la Marriot! Tu? 
   - Şi eu tot curvă. 
 

  
   O blondă drăguţă intră la farmacie şi întreabă: 
   - Aveţi prezervative foarte mari de vânzare? 
   - Desigur că avem, vreţi să cumpăraţi? 
   - Nu, dar vă supăraţi dacă am să aştept aici până intră  cineva să 
cumpere? 
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   O  blondă  explică  instanţei  cum  s-au petrecut lucrurile:  
   - Domnule judecător,   să   vedeţi,  m-a   legat   la  ochi,   pe  urmă  mi-a 
legat  mâinile.  Atunci...  eu   imediat  am  desfăcut  picioarele  ca  să  nu  
mi  le  lege  şi  pe  alea... 
 

  
   O  brunetă  merge  la  mama  ei  şi  îi  spune:   
   - Mama,  sunt  însărcinată!   
   - Ceeeee???!!  Unde  ţi-a fost capul?  
   - Pe  pernă. 
 

  
   - Voi, bărbaţii,  nici  nu  ştiţi  ce  complicată  e  viaţa  femeilor!  Azi  pot  
fi  în  braţele  soţului,  iar  mâine  pot  ajunge  în  braţele  Domnului! 
   - Dar  poimâine  sunteţi  liberă?       
 

  
   La ginecolog: 
   - Unde să îmi pun chiloţeii, domnule doctor? 
   - Lângă ai mei. 
 

  
   După ce au băut, bărbaţii vorbesc inutil, devin emoţionali, conduc 
prost, încetează să mai gândească, se bat pentru nimic. 
   Femeile  pot  face  toate  acestea  fără  să bea. 
 

  
   Vine  fetiţa  la  tatăl  ei: 
   - Tată,  eu  cu  prietenul  meu,  putem  folosi  maşina? 
   - Da,  dar  nu  are  benzină! 
   - Nu-i  nimic,  şi  aşa  nu  ieşim  din  garaj. 
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   Două  blonde  într-o  maşină,  în  oraş.  Semaforul  roşu.  Se  opresc: 
   - Mamă...  vezi  ce  roşu  frumos?! 
   - Da... wow... 
   - Da... uite ce galben fain... 
   - Aha... 
   - Da... uite ce verde fosforescent... 
   - Da,  ăsta  chiar  e  super... 
   - Aaa...  iar  roşul  ăla...  l-am  mai  văzut,  hai  să  mergem! 
 

  
   O  blondă  își  sună  o  prietenă: 
   - Dragă,  azi  noapte  am  dormit  la  un  hotel  și  acum  sunt  disperată  
pentru  că  nu  pot  ieși  din  cameră! 
   - Cum  așa? 
   - Păi, camera  are  numai  trei  uși  și  una  duce   în  baie,  una  duce   în  
dulap   și   e una   care   are   pe   mâner   un   semn   pe   care   scrie   “Nu  
deranjați!”. 
 

  
   O femeie se duce la Confucius: 
   - Mărite  Înţelept,  am  şi  eu  o   întrebare. De ce o femeie care face 
dragoste  cu  10  bărbaţi  este  considerată  o  desfrânată,  în  timp  ce  un 
bărbat   care   se   bucură   de   10   femei   este   considerat   un   adevărat  
bărbat? 
   Înţeleptul  Confucius  îi  răspunde: 
   - Vezi  tu,  copila  mea.  Un  lacăt  care  este  deschis de 10 chei, nu e 
un lacăt   bun,   în   timp   ce   o   cheie   care   deschide   10   lacăte,   ce  mai  
cheie este!  
 

  
   Femeia  cu  carieră  pune totul la dosar şi  nimic  la  inimă. 
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   Mintea  unei  femei,  explicată 
   V-aţi întrebat vreodată cum funcţionează creierul unei femei?  
   Iată că cercetătorii au reuşit să găsească o explicaţie, care este 
prezentată schematizat mai jos.  
   Schema este  foarte  uşor  de  înteles:  fiecare dintre biluţele acelea 
albastre reprezintă un gând despre ceva care trebuie obţinut, o 
decizie sau o problemă care trebuie rezolvată. 
   Spre  deosebire  de  femei,  bărbaţii au doar două biluţe, şi acelea le 
ocupă în întregime gândurile. 
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   Compunere  liberă  despre  femeie a elevului Gigel din clasa a II-a 
   Femeia  este  o  fiinţă pe care Dumnezeu  a  lăsat-o  pe  pământ  după  
chipul  şi  asemănarea   lui,  deşi   toţi  o  preferă  după  chipul  şi  asemă-
narea lui Pamela Anderson. De fapt, şi   femeia   este   tot   un   fel   de  
Dumnezeu,  căci  pe  pământ  e  atotputernică.  Nimic  nu  se   face   fără  
ea:  nici  politică   (vezi  madam  Thatcher),  nici  vâlvă  (vezi  Mrs  Hillary  
Clinton), nici miliarde (vezi madam Rotschild), nici copii (vezi 
mama). 
   Femeile  sunt  de  două  feluri:  tinere  şi  foarte  tinere.   
   Cele mai în vârstă  intră  în  categoria  „femei  bine”.  „Femeile  bine”  
sunt acelea care au  împlinit  50  ani  şi  de  fapt  merg  pe  39.  Oricum,  la  
femei   nu   are   importanţă   vârsta,   ci   cosmeticele,   fiindcă   fiecare  
produs  cosmetic  acoperă  2-5  ani.  Aşa   că, dacă  o   femeie   foloseşte  
20 de cosmetice, poţi  să  spui  despre  ea  că  nici  nu  s-a  născut   încă,  
deşi  primeşte  deja  pensie. 
   Femeia este subiectul celor mai multe cântece de dragoste, de 
aceea dragostea este întotdeauna un cântec.   Tata   spunea   că   fără  
femei  nu  se  poate  trăi,  iar  cu  femei  este  imposibil  de  trăit.  Cea  mai  
mare calitate a femeii este zestrea. Cel mai mare defect al femeii 
este  maică-sa. Dar, aşa   cum   inventatorii   au   inventat   avionul   fără  
pilot,   revolverul   fără   zgomot,   tot   aşa   se   încearcă   o   altă   invenţie:  
zestrea  fără  nevastă  şi  soţ  fără  soacră.  Cred  că  cel  care  va  pune  la  
punct   aceste   două   mari   invenţii   va   primi   Premiul   Nobel   pentru  
Pace. 
   Femeile   se   pot   împărţi,   după   cum   spune   unchiul   Costel, în alte 
trei categorii: femeile   care   au   suflet   şi   sunt   stimate,   cele   care   au  
caracter  şi  sunt  admirate  şi  cele  care  au  “nu-ştiu-ce” şi  sunt  căutate.  
Eu nu  ştiu  de  ce  sunt  căutate,  că  doar  nimeni  nu  se  joacă  cu  ele  de-
a v-aţi  ascunselea,  ci  de-a v-aţi  găsitelea.  Unchiul  Costel  îi  şoptea  lui  
tata  despre  una:  „Ce  mi-am  căutat  mi-am  găsit,  iar  acum  mi-e  frică  
să  nu-mi  găsească  ceva  şi  medicul”. 
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   Femeia este  de  genul  feminin,  deşi  unele  poartă  pantaloni,  după  
cum  unii  bărbaţi  sunt  de  genul  masculin  şi  poartă  şorţ  de  bucătărie.  
Femeia, spune legenda, s-a   născut   dintr-o   coastă.   De   aceea, se 
pricepe atât   de   bine   să   mişte   şoldurile.   Prima   femeie   care   a  
păcătuit  a fost Eva. A doua femeie au fost toate celelalte. 
   Cică   Eva   a   păcătuit   când   a   muşcat   din   măr.   E   posibil   să   fie  
adevărat,  fiindcă, într-o  seară,  când  mama  era  plecată  de  acasă,   l-
am   auzit   pe   tata,   care   era   cu   o   vecină   în   salon,   strigându-i:   „Ho,  
nebuno, nu  mă  muşca!”.  Probabil  că, pe întuneric, l-a confundat pe 
tata  cu  un  măr.   Într-adevăr,  când  a   ieşit  el  din  cameră,  avea  urme  
de muşcătură   pe   gât,   exact   acolo   unde   este   mărul   lui   Adam.   Pe  
urmă,  ca   în  Biblie,   tata   i-a  şoptit  vecinei:  „Acum  pleacă  repede,  că 
dacă  vine  acasă  şarpele,  s-a  zis  cu  noi!”.   
   Eu l-am   întrebat:   „Despre  ce  şarpe  vorbeşti,   că  acasă  nu   trebuie  
să  vină  decât  mama!”. 
   Enervat, tata mi-a   plesnit   două   palme,   de   m-am   văzut   cu   toţi  
sfinţii,  aşa  cum  scrie   la  Biblie.  Când s-a înapoiat mama, i-am cerut 
să-mi  explice  legenda.  În  loc  să-mi explice mie, i-a explicat lui tata, 
după  care  l-a  gonit  din  Rai  şi  abia  după  două  luni  s-a întors. 
   Atât  ştiu  despre  femei.  Pentru  restul, am  să  mă  uit  pe  gaura  cheii. 
 

  
   La  psihanalist  este  adusă  de  părinţi  o  fetiţă  de  13  ani. 
   - Suferi de vise erotice?, o întreabă  acesta. 
   - Nu,  deloc  chiar  îmi  fac  plăcere,  răspunde  aceasta. 
 

  
   La  ginecolog  se  deschide  uşa  şi  intră  în  cabinet  o  tânără:   
   - Domnule  doctor,  mă   iertaţi. Am fost mai devreme la dumnea-
voastră.  Nu  cumva  aţi  găsit  o  pereche  de  bikini?   
   - Nu,  domnişoară.   
   - Aha,  înseamnă  că  i-am uitat la dentist. 
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   Q: De ce sunt femeile convergente?  
   A:  Pentru  că  sunt  monotone  şi  mărginite. 
 

  
   O  mamă  îşi  surprinde  fata de  17  ani  cu  ţigara  în  gură. 
   - Decât   să   fumez   o   ţigară, m-aş   lăsa   violată   de   zece zdrahoni, îi 
zice ea, supărată. 
   - Cine n-ar face-o?, oftează  fata,  visătoare. 
 

  
   Femeile  deştepte  ştiu  că  sula de aur nu sparge gâtul. 
 

  
   Q:  De  ce  simulează  femeile  orgasmul?   
   A: Fiindcă  îşi  imaginează  că  bărbaţilor  le  pasă. 
 

  
   - Mama,  dacă  o  să  fiu  o  fată  cuminte  când  o  să  fiu  mare,  o  să  am  
şi  eu  un  soţ? 
   - Da,  fetiţa  mea. 
   - Şi  dacă  nu  o  să  fiu  o  fată  cuminte? 
   - Atunci  o  să  ai  mai  mulţi... 
 

  
   Q:  Ce  îşi  zice  mireasa  după  noaptea  nunţii?   
   A: Doamne-ajută  că  nu  am  aruncat  încă  vibratorul... 
 

  
   O  mămică  îi  spune fetiţei de 12  ani,  care  se  dezvoltase  binişor: 
   - Să  nu  laşi  vreun  băiat  să-ţi  dea  chiloţeii jos, că  zboară  păsărica! 
   - Nu mai zboară, mamă, stai liniştită,  că i-a  bătut  Ionel  un  cui... 
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   O fetiţă  vine  seara  târziu  acasă.  Mama  o  întreabă: 
   - De  ce  ai  întârziat,  că  filmul  s-a terminat de mult? 
   - Mamă   dragă,   în   drum   spre   casă m-a   urmărit   un   tip.   Era   tare  
frumos, dar mergea foarte încet... 
 

  
   Q1: De ce poartă  tinerele  decolteu?   
   A:  Ca  să  li  se  vadă  sânii. 
   Q2:  De  ce  poartă  babele  fustă  mini?   
   A2: Tot de aia. 
 

  
   Cele cinci minuni ale femeilor 

o Se  umezesc  fără  să  facă  baie. 
o Sângerează  fără  să  se  rănească. 
o Dau  lapte  fără  să  mănânce  iarbă. 
o Vorbesc  fără a  avea  o  temă  de  discuţie. 
o Cheltuiesc  bani  fără  a-i  câştiga. 

 
  

   Q:  Care  este  diferenţa  dintre  femeie  şi  oglindă? 
   A:   Oglinda   reflectă   fără   să   vorbească,   femeia   vorbeşte   fără   să  
reflecteze. 
 

  
   Femeile nu pot să   fie   frumoase   şi   inteligente   în   acelaşi   timp, 
pentru  că  atunci  ar  fi  bărbaţi. 
 

  
   Q:  Cum  te  poate  ajuta  o  femeie  să  devii  milionar?   
   A:  Dacă  eşti  miliardar. 
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   Q: De ce au femeile cu exact un neuron mai mult decât caii?  
   A:   Pentru   că   atunci   când   spală pe   jos   să   nu   bea   toată   apa   din  
găleată. 
 

  
   Un pedofil se  duce  la  două  fetiţe  şi  îi  zice  uneia: 
   - Dacă-ţi  dau  o  bomboană, mă  laşi  să-ţi  pun  mâna  acolo? 
   Fetiţa   stă   puţin,   se   gândeşte, acceptă.   Pedofilul   pune   mâna,   îi  
place  ce  simte  şi  iar  o  întreabă: 
   - Dacă  îţi  mai  dau  o  bomboană, mă  laşi  să-ţi  mai  pun  o  dată  mâna  
acolo? 
   Iar  e  de  acord  fetiţa,  pedofilului  iar  îi  place, iar  o  întreabă aceeaşi  
întrebare.  Şi  tot  aşa, bomboane, chestii...  
   Într-un final, fetiţa  îi  dă  un  cot  celeilalte, zicându-i: 
   - Hai  să  mergem de-aici, că  o  să fac  diabet  până  se  hotărăşte  ăsta  
să  mi-o  tragă! 
 

  
   Q:  Care  e  asemănarea  dintre  femei  şi  uragane? 
   A:   Fierbinţi   şi   umede   atunci   când   vin.   Iau   case   şi  maşini cu ele, 
atunci când  pleacă. 
 

  
   Punctul cel mai fierbinte al femeii este podul palmei: cum îi pui un 
ban,  cum  îl  topeşte. 
 

  
   Q:  Cum  a  apărut  Mama Dracului? 
   A:  Oamenii  au  crezut  că  Dracul, fiind  bărbat, nu poate fi suficient 
de  rău.  Şi  atunci,  din  înţelepciune, au creat-o pe Mama Dracului. 
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   Ce spun femeile când sunt surprinse dedesubtul faptei 
 

 Englezoaica:   Darling,   dacă   mă   anunţai   la   timp   când   vii  
acasă,   s-ar fi putut evita aceasta situaţie,   jenantă   pentru  
amândoi!  

 Nemţoaica:  Hans,  azi  ai  venit  cu  patru  minute  şi  patruzeci  
şi  cinci  de  secunde  mai  devreme  acasă.   Îmi  datorezi  o  ex-
plicaţie  pentru asta!  

 Franţuzoaica: Jean,  ce  bine  că  ai  venit! Jaques e terminat, 
nu mai poate...  

 Suedeza: Tu   eşti,   Olaf? Eu am terminat, ce-i drept, dar 
Sven  ar  vrea  să  se  mai  distreze...  Alătură-i-te  şi  tu  !   

 Rusoaica: Ivane, tu eşti? În sfârşit,   un   bărbat   adevărat! 
Înainte  să  mi-o  tragă,  ăsta  n-a fost în  stare  nici  să  mă  ia  la  
palme!  

 Evreica: Iţic,  tu  eşti?! Atunci,  cine  naiba  e  bărbatul  ăsta  de  
pe mine?!  

 Cehoaica:  Pepa,  nu  te  impacienta,  dragă!  Tocmai am aflat 
că  el  e  noul  tău  şef!... 

 Românca:   Ioane,   tu  mă  crezi mai mult pe mine, sau ochii 
tăi? 

 Unguroaica: Ioi, dragă! Nu fi supărat,   Istvan!   O   plătit  
înainte!  

 Unguroaica (a  doua  oară): No, daca ai beut toate palinka 
din case, eu cu  ce  era  să  servit  pe  musafir? 
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Homofilii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Homosexualii	  trăiesc	  mai	  bine	  pentru	  că	  ei	  
nu au femei. 
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   Tânărul  homosexual  îi  mărturiseşte  în  sfârşit  mamei  sale  faptul  că  
el este altfel. Mama, foarte  puţin  uimită, întreabă  calmă: 
   - Vrei   să   spui   că   tu   iei   în  gură   şi   sugi   sculele  bărbaţilor care şi-o 
trag în  cur  cu  alţi bărbaţi? 
   - Cam  aşa  ceva,  spune  tânărul, puţin  ruşinat. 
   - Atunci  să  nu  te  mai  aud  vreodată  că  nu  îţi  place  mâncarea  gătită  
de mine!... 
 

  
   Se întâlnesc doi homosexuali de 5 ani: 
   - Hei...  ieri  am  avut  unul  de  4  anişori!   
   Spune  celălalt: 
   - Nu... mie nu-mi  plac  când  deja  umblă! 
 

  
   La mare, doi homosexuali: 
   - Cum  e  apă? 
   - Ca un cur. 
   - Să-mi bag... 
 

  
   - Tată, ce e aia un travestit? 
   - Întreabă  pe  mama,  el  ştie... 
 

  
   Iar la mare, doi poponari: 
   - Hai  să  ne  dăm  la  fund. 
 

  
   Doi homosexuali  se  certau  la  duş.  Q: De ce? 
   A: Nu se  puteau  hotărî care  să  se  aplece  după  săpun. 
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   La tribunal, un  homosexual  este  întrebat  de  judecător: 
   - Inculpat, de ce ai violat-o  pe  biata  călugăriţă?  Doar  ţie  nu-ţi  plac  
femeile! 
   - Păi,  de  la  spate  semăna  cu  George Michael! 
 

  
   La frizer: 
   - Să  vă  iau  pe  la  spate? 
 

  
   Q: Care  e  asemănarea  dintre  o  scobitoare  şi  un  homosexual? 
   A: Şi  unul  şi  cealaltă  scormonesc  în  mâncarea  deja  consumată. 
 

  
   - Draga mea, ţi-am   spus   că   şeful   e   homosexual şi, în   sfârşit, am 
reuşit   să   primesc   mărirea   de   salariu, dar   mă   doare   aşa de tare 
curul... 
 

  
   Q: Ce e relativ? 
   A:  Când  trei  homosexuali  stau  unul  după  celălalt,  cel  care  se  află  
în  mijloc,  stă  relativ bine. 
 

  
   - Din ce sunt pantofii? 
   - Din piele de penis. 
   - Atunci  dă-mi  şi  mie  un  şut  în  cur. 
 

  
   - Hei, Nae, mai mergi la femei? 
   - Doar  când  e  ocupat  la  bărbaţi!... 
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   La  ştrand: 
   - Cum e apa? 
   - Ca o... 
   - Hai  să  sărim  amândoi  cur! 
 

  
   Din jurnalul intim a lui Bob Murtough, naufragiat pe o   insulă  
pustie  alături  de  Joe Kuranski: 
   3 sept. Suntem  bucuroşi  că  am  scăpat  cu  viaţă. 
   4 sept. Încep  să  mă  îndrăgostesc  de  Joe. 
   5 sept. Nu mai rezist,  simt  că  înnebunesc,  nu  mă  mai  pot  controla. 
   6 sept. Mi-a luat-o înainteeeee!  
 

  
   Q: Ce înseamnă  trei  homosexuali  aşezaţi  unul  peste  celălalt?   
   A:  Cel  din  mijloc  are  ziua  de  naştere. 
 

  
   Românii sunt singurul popor de homosexuali: toate celelalte se 
trag din Adam  şi  Eva,  doar  noi  din Decebal  şi  Traian. 
 

  
   Q:  Cum  îţi  baţi joc de un homosexual? 
   A: Îl arunci într-o  groapă  fără  fund. 
 

  
   - Tată, am  două  veşti,  una  bună  şi  una  proastă. 
   - Zi-o  pe  aia  proastă. 
   - Aseară  am  fost  la  un  bal  de  homosexuali. 
   - Şi  aia  bună? 
   - M-au ales regina balului! 
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   Q: Cum li se mai zice în româneşte la homosexuali?  
   A:  Analişti. 
 

  
   Un   om   în   vârstă   doreşte   să   emigreze.   La   completarea   forma-
lităţilor, este   întrebat   de   către   oficialităţi   de   ce s-a   hotărât,   la   o  
vârstă  aşa  înaintată,  să  facă  acest  pas. 
   - Datorită  homosexualităţii... 
   - ?! 
   - Păi,   în   timpul   naziştilor   se   pedepsea   chiar   cu   moartea,   după  
aceea cu carantina, apoi cu închisoarea, iar  acum  este  permisă  prin  
lege.  Aş  dori  să  emigrez  până  nu  devine  obligatorie. 
 

  
   Q:  Ce  nu  ar  trebui  să spuneţi  în  timp  ce  faceţi  sex? 
   A: Cum se face ca amândoi avem penis? 
 

  
   Q:  Cum  trec  trei  homosexuali  un  râu  care  le  vine  până  la  gât  fără  
să  se  ude  nici  unul  la  penis?  
   A: Homosexualul A îi  bagă  penisul în cur homosexualului B şi  ho-
mosexualul B i-o  bagă  homosexualului  C. 
 

  
   Doi homosexuali mergeau într-o  bună  zi  de  mână  pe  stradă  şi  văd  
un vagin târându-se pe trotuar. Sunt   stupefiaţi.   Primul   intră   în  
panică: 
   - Uite un vagin!  
   Celălalt  zice: 
   - Omoară-l! Omoară-l! 
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   Q: Care e cel mai mai mare homosexual?  
   A: Rectorul. 
 

  
   Cică un  băiat  mai  firav mergea printr-un parc. Pe  prima  bancă,  un  
homo: 
   - Hei, baby,  nu  vii  lângă  mine? 
   Tipul  începe  să  o  ia  la  pas.  Pe  a  doua  bancă,  doi  homo: 
   - Hei, fată,  nu  vii  cu  noi? 
   Băiatul  o  ia  la  fugă.  Pe  a  treia  bancă, trei homo: 
   - Hei, păpuşă,  nu  vii  cu  noi? 
   Tipul   iese   repede   din   parc   şi   vede   un   poliţist,   aleargă   la   el   şi   îi  
spune tot ce-a  păţit,  la  care  poliţistul  exclamă, triumfal: 
   - Pârâcioasă mică  ce  eşti! 
 

  
   Q:  Cum  urează  homosexualii  An Nou?  
   A:  Anus  nous  şi  La  Mulţi  Ani! 
 

  
   Doi  poponari  merg  la  munte.  Unul  dintre  ei  întreabă: 
   - Poposim? 
 

  
   Doi  curişti  stau  pe  bancă   în  Cişmigiu   în  miezul  zilei  şi   şi-o trag în 
cur.  Poliţistul  vine,  înnebuneşte,  le  dă  câteva  cravaşe  şi  zbiară: 
   - Ce  faceţi? 
   - Bancuri. 
   - Cum bancuri? 
   - Ba-n cur la el, ba-n cur la mine!! 
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   Q: Care este revista poponarilor?  
   A: Arici Poponici. 
 

  
   Doi indivizi:  un  sadic  şi  un  homo.  Se  făcu  noapte  şi  nu  aveau  unde  
se odihni. Văzură   ei   o   fabrică   părăsită   şi   se   refugiaseră   în   ea. 
Homosexualul: 
   - Eu  mă  cam  plictisesc!  Ce  zici  de  un  joc? 
   - De exemplu? 
   - Eu  îţi  fac  ce  vreau  eu  ţie  şi  după  care  îmi  faci  tu  ce  vrei  tu  mie! 
   - De acord! 
   Începu  homălaul să-l ia pe sadic: pe la spate - 15 minute; pe la 
faţă  - 30  minute;  alte  poziţii  - vreo  2  ore  în  total!  Obosit,  homalăul 
se  dă  la  o  parte  şi  spune: 
   - Eu mi-am  făcut  plăcerea,  acum  urmezi  tu! 
   Sadicul  îi  luă  penisul  şi  îl  prinse  în  mandrina  unei  menghine,  după  
care   luă   cheia   de   la   mandrină   şi   o   aruncă   cât   de   departe   putu.  
Sadicul luă  un  fierăstrău  în  mână  şi  venea  spre  homalău. Acesta: 
   - Şi  ce  ai  să  faci  acum,  o  să  mi-o tai? 
   - Nu,  ai  să  ţi-o  tai  singur!  Eu  dau  foc  la  fabrică! 
 

  
   Q: Cum numesc homosexualii hemoroizii?  
   A: Frâne. 
 

  
   Un   homosexual   şi   un   heterosexual mergeau cu liftul. La un 
moment dat, heterosexualul: 
   - Aşa  am  o  poftă  de  sex,  aş  putea  să  i-o trag şi  unei bâze!  
   La care, homosexualul: 
   - Bzzzzzzzzzzzzzzz!... 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 123 

  
   Două   prezervative   se   plimbă   pe   stradă   şi   trec   pe   lângă   un  
restaurat de homosexuali. Unul zice: 
   - Ai  grijă, dacă  intri,  te  umpli  de  căcat  pe  faţă! 
 

  
   Doi   curişti   iau   un   taxi   şi   se   aşează   pe  bancheta   din   spate.  După  
zece minute, unul din ei: 
   - Mă  scuzaţi,  domnule  taximetrist,  nu  ştiu  cum  să  zic,  mi-e  ruşine.  
Am  mâncat  foarte  copios  şi  ar trebui  să  trag  o  băşină. 
   - Nicio   problemă,   zice   taximetristul,   în   maşină   la   mine   nu   sunt  
reguli  aşa  de  stricte. 
   Din  curul  homosexualului   iese,  aproape  neauzită, o  beşină.  După  
zece minute, celălalt  homosexual: 
   - Domnule taximetrist, prietenul meu tocmai vi-a spus, am 
mâncat  foarte  copios.  Acum  aş  vrea  şi  eu  să  las  o  beşină  că  nu  mă  
mai  pot  ţine. 
   - Beşiţi-vă,   din   partea   mea,   cât   vreţi!   Din   nou, un sunet foarte 
slab. 
   După  zece  minute, taximetristul: 
   - Domnilor,   îmi  pare  foarte  rău, dar trebuie acum  şi  eu  să  trag  o  
băşină.  Mă  apasă foarte tare! 
   - Nicio  problemă, şi  dumneavoastră  ne-aţi  permis. 
   Trage taximetristul o   beşină   de se zguduie geamurile taxiului. 
Atunci, unul dintre homosexuali  exclamă: 
   - Aşa  ceva!  Ăsta  e  încă  fată  mare! 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  furculiţă  şi  un  homosexual? 
   A: Furculiţa   scurmă   în  mâncarea  de  azi,   iar  homosexualul   în   cea  
de ieri. 
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   Q: De ce a fost concediat un homosexual care lucra la Banca de 
spermă?   
   A:  A  băut  în  timpul  serviciului. 
 

  
   Se întâmplă  un  accident.  Într-o  maşină, doi  curişti, iar  în  cealaltă, 
unul  beat.  Beatul  ţine  neapărat  ca  poliţia  să  nu  fie  chemată  la  locul  
accidentului  şi  încearcă  să-i  mituiască  pe  cei  doi. 
   - Vă  dau  100$.  Hai  să  nu  chemăm  poliţia!   
   Cei  doi  râd  şi  nu  acceptă. 
   - Vă  dau  300$, dar  să  nu  chemăm  poliţia.   
   Cei  doi  iar  râd  şi  nu  acceptă. 
   - Măi, băieţi, dacă  îmi  ia  carnetul, rămân  pe  drumuri  şi  am  nevastă  
şi  copii! Vă  dau  500$!  
   Cei doi, iarăşi, refuză  râzând.  
   Beatul  se  enervează  la  culme  şi  le  zice: 
   - Să  vi-o trag în cur la amândoi! 
   - Uite, aşa  se  mai  poate  discuta... 
 

  
   Q: Care este asemănarea   dintre   un   homosexual   şi   un   bungee  
jumper?  
   A:  Dacă  se  rupe  guma, sunt  amândoi  în  căcat. 
 

  
   Unul   naufragiază   pe   o   insulă   nelocuită   împreună   cu   încă   şase  
femei,  supravieţuitoare  şi  ele  ale  catastrofei.  Raiul  pe  pământ  pare  
a   fi   totuşi   mult   mai   greu   decât   şi-ar fi închipuit. Într-o zi de 
duminică,   obosit   de   pe   urma   partidelor   de   sex   din   cursul  
săptămânii,   stând   el   aşa   pe   malul   oceanului,   observă   cum din 
valurile  înspumate  se  ridica  un  bărbat  tânăr  şi  muşchiulos. 
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   - Eşti  salvatorul  meu!,  îl  întâmpină  fericit. 
   - Mă   bucur   nespus,   răspunde   tânărul,   sunteţi într-adevăr   un  
bărbat  frumos! 
 

  
   O călugăriţă  se  urcă  într-un taxi şi  şoferul  nu  o  slăbeşte din ochi. 
Mirată,  îl  întreabă  ce  are. 
   - Măicuţă,  am  şi  eu  o  întrebare,  dar  nu  vreau  să  te  simţi  prost. 
   - Copilul  meu,  când  ai  vârsta  mea  şi  ai  fost  toată  viaţa  călugăriţă,  
ai  auzit  câte  şi  câte,  nimic  nu  mă  mai  poate  face  să  mă  simt  prost.  
Spune ce ai pe suflet. 
   - Am  şi  eu  o  fantezie  ce  m-a  urmărit  toată  viaţa.  Tot  timpul  mi-am 
dorit  să  mă  culc  cu  o  călugăriţă,  zise  şoferul. 
   - Păi, ia  să  vedem  ce  putem  face  pentru  tine!  Mai  întâi,  trebuie  să  
îndeplineşti   trei condiţii:   nu   trebuie   să   fii   însurat şi trebuie   să   fii  
catolic; iar eu  sunt  virgină  şi  aş  vrea  să  rămân  aşa, deci   trebuie  să  
facem anal. 
   - Perfect!,   urlă   şoferul.   Nu   sunt   însurat   şi   sunt   şi   catolic, cât 
despre  a  treia  condiţie, nicio  problemă! 
   - Păi, trage pe dreapta atunci, îi zise călugăriţă.   
   Trage   el   pe   dreapta,   se   pun   ei   pe   treabă,   şi   apoi   îşi   continuă  
drumul.  La  un  moment  dat,  începe  şoferul  să  plângă. 
   - Ce s-a întâmplat? 
   - Păi, măicuţă,   am  păcătuit! Am  minţit.   Sunt   însurat,   am  copii   şi  
sunt  şi  evreu... 
   - Nu-i nimic, zise  călugăriţa,  pe  mine  mă  cheamă  John  şi  merg  la  
un bal mascat. 
 

  
   -  Ai auzit de cei trei homosexuali din Constanţa  care  au  atacat  o  
femeie? 
   - Da, doi  au  ţinut-o  şi  unul  i-a  tuns  părul. 
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   Q:  Cum  se  întreabă  într-un  restaurant  de  homosexuali  dacă un loc 
e liber?  
   A:  Pot  să  mă  înfig  în  scaunul tău? 
 

  
   Doi  homosexuali   se  plimbă  prin  pădure.  La  un  moment  unul  din  
ei: 
   - Îmi  vine  să  mă  cac!   
   Răspunde  celălalt: 
   - Du-te  după  copacul  ăla. 
   Se   duce   ăla   după   copac.   Celălalt   aşteaptă   şi   aşteaptă...   După   o  
bună  bucată  de  timp, vine  celălalt  cu  faţa  roşie: 
   - Ce s-a întâmplat cu tine?, întreabă  prietenul  său. 
   - Hei,  nu  ştiu, dar  cred  că  am  născut  un  copil!   
   Prietenul  său: 
   - Nu  se  poate,  mă  duc  să  văd. 
   Se  duce  la  locul  cu  pricina  şi vine râzând. 
   - Ce s-a  întâmplat,  întreabă  acum  celălalt. 
   - Nimic. Te-ai  căcat  numai  pe  o  broască!... 
 

  
   Un  cowboy  intră  într-un  bar,  dă  cu  pumnul  în  masă  şi  cere: 
   - Un  whisky  şi  o  femeie! 
   - Whisky  avem,  dar  femei  nu.  Însă  vi-l recomand pe John, îi spune 
barmanul. 
   - Fii serios, doar nu sunt homosexual.  
   După  o  săptămână: 
   - Un  whisky  şi  o  femeie,  cere  acelaşi  cowboy. 
   - Whisky  avem,  dar  femei  nu.  Însă  vi-l recomand pe John îi spuse 
barmanul. 
   - Fii serios, doar nu-s homosexual!  
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   După  încă  o  săptămână: 
   - Un  whisky  şi  o  femeie! 
   - Whisky  avem,  dar  femei  nu.  Însă  vi-l  recomand  călduros  pe  John. 
   - Bine fie, spune cowboy-ul aplecându-se  spre  barman,  însă  te  rog  
să  nu  afle  nimeni,  căci  eu  nu  sunt  homosexual. 
   - Păi  o  să  fie  cam  greu,  spune  barmanul,  scărpinându-se în cap. 
   - De ce? 
   - În  primul  rând,  ştiu  eu  de  chestia  asta.  Mai  ştii  dumneata,  după  
aceea, John.  Şi, pe  deasupra,  vor  mai  afla  şi  alţi  patru. 
   - Încă  alţi  patru? 
   - Da.   Cei   patru   bărbaţi   care   trebuie   să-l   ţină   pe   John,   pentru   că  
nici el nu-i homosexual. 
 

  
   Doi  prieteni  homosexuali  se  întâlnesc  după  mult  timp.  Unul  dintre  
ei  povesteşte  că  s-a  lăsat  circumciziat. 
   - Minunat,  spune  celălalt,  asta  trebuie  neapărat  să-mi  arăţi.   
   Circumcisul  îşi  lăsă  pantaloni jos. 
   - Ooo,  se  minunează  celălalt,  te  întinereşte  cu  câţiva ani! 
 

  
   Un homosexual la doctor: 
   - Domnule  doctor,   de   fiecare   dată   când  mă  uit   în oglindă  mi   se  
scoală! 
   - Păi, nu-i de mirare, nu  vedeţi că  faţa  dvs.  arată  ca  un  cur?! 
 

  
   Un  tânăr vine  acasă  bucuros.  Taică-său  îl  vede  şi  îl  întreabă: 
   - Ce s-a întâmplat  că  eşti  aşa  vesel? 
   - Azi  am  avut  prima  mea  experienţă  sexuală! 
   - Excelent. Stai jos şi..  povesteşte  cum  a  fost. 
   - Nu  pot  să  stau.  Mă  doare  curul... 
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   George e homosexual. 
   - Mamă,  aş  putea  să-mi  cumpăr  rochia  aceea  din  vitrină? 
   - Cred  că  e  deja  cam  demodată,  George. 
 

  
   Q:  Ce  fac  doi  homosexuali  care  se  joacă  cu  un  căcat  într-un bazin? 
   A:  Îşi  învaţă  copilul  să  înoate. 
 

  
   Un homosexual vine la cabinetul medical: 
   - Domnule doctor, mă  apasă  groaznic  ceva  în  rect.  Vă  rog, ajutaţi-
mă! 
   Doctorul   îi  face  un  control  extern  şi, nevăzând  nimic, îşi  trage  pe  
mână  o  mănuşă  de  cauciuc  şi  dă  să  caute  pe  rect  umflături  sau  alte  
chestii. 
   - Da, cam pe acolo, domn’ doctor, dar mai adânc, dar mai la 
drepta, mai adânc, da, da, da daaaaaa... Doctorul a prins ceva 
colţuros  şi  scoate  obiectul  afară, zicând: 
   - Bine, dar  asta  e  o  pralină! 
   - O  mică  atenţie  pentru  dumneavoastră,  domnule  doctor... 
 

  
   Un  homosexual  se  îndrăgosteşte  de o  femeie.  Se  căsătoresc  ei  şi  
ea  aşteaptă  un  copil.  În  sfârşit, naşte  ea  copilul,  soţul  o  vizitează  în  
spital  şi  vrea  să  îşi  vadă  copilul.  În  salon  se  află  20  de  copii  din  care  
19   plâng   şi   zbiară, iar   unul   e   foarte   liniştit   şi   zâmbeşte.   Acesta   e 
copilul lui. Îngrijorat, întreabă  sora  ce  poate  să  însemne  asta,  dacă  e  
grav.  Sora  îl  linişteşte: 
   - Faptul   că  acest   copilaş  e  aşa  de   liniştit   şi   echilibrat  este   foarte  
normal.   Aşteptaţi   însă   un   moment,   numai   să-i scot suzeta din 
curuleţ... 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 129 

  
   - Ajutor! Ajutor!, striga cineva   în  pădure.   Tocmai   trece  pe   acolo  
pădurarul  şi  vede  un  bărbat  cu  pantalonii  lăsaţi, legat de un copac. 
   - Ce s-a întâmplat? 
   - Doi   bărbaţi   m-au atacat, m-au   legat   de   copacul   ăsta   şi   m-au 
violat!  
   Pădurarul  spune, îngândurat: 
   - Ei,  drăguţă,  pentru azi nu-i singurul ghinion! 
 

  
   Pe   o   insulă   grecească,   se   adună   o   groază   de   homosexuali la o 
tabără  de  vară. Pe  insulă  exista  o  biserică  ortodoxă,  iar  preoţii  erau  
scandalizaţi   de   tot   ceea   ce   se   întâmplă   pe   plajele   din   jur.   Şeful  
bisericii  se  hotărăşte  să  trimită  un  preot  care  să  tempereze  lucrurile  
şi   să   încerce   să   convertească   homosexualii la   o   viaţă   normală.  
Acesta   pătrunde   între   homosexuali   şi   începe   să-i afume cu 
cădelniţa.   La  un  moment  dat,   se  apropie  de  popă  un  homosexual  
care îi spune: 
   - Vezi, domnişoară,  că  ţi  s-a  aprins  poşetuţa! 
 

  
   Doi poponari se rătăcesc în pădure.  Zice  unul: 
   - Hai să ne întoarcem! 
   - Întoarce-te tu primul... 
 

  
   Cică  Bulă  se  plimbă  într-o zi printr-o  pădure.  Tot  mergând  el  aşa,  îl  
prinde un homosexual. 
   - Bă,  cum  vrei  să  ţi-o trag,  cu  alifie  sau  fără  alifie? 
   - ...cu alifie... 
   - Alifie,  fă-te-ncoa! 
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   Un   conte   priveşte   micul   grup   de   turişti   care,   conform  
programului,  pot  vizita  vechiul  castel  o  zi  pe  săptămână.  În  timp  ce  
o face pe ghidul,  observă  un  tânăr  al  cărui  chip  i  se  pare  tulburător  
de cunoscut. Se  apropie  de  el  şi  îl  întreabă: 
   - Nu  cumva  mama  dumitale,  în  tinereţe,  a  lucrat  la  castelul  meu,  
în  calitate  de  cameristă? 
   - Nu, domnule, mama n-a fost  niciodată  aici.  În  schimb, tatăl  meu,  
când  era  flăcău,  a  fost  grădinar  la  acest  castel.  Era  un  tânăr  foarte  
chipeş. 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  între  doi  homosexuali  mexicani?   
   A: Unul zice: Cucurucucu...,  iar  celălalt  zice:  ai iai iai iai iai! 
 

  
   Merge   un   om   prin   pădure.   La   un   moment   dat   vede   tăbliţe  
indicatoare  bătute  în  cuie  pe  copaci:  Atenţie, Homosexuali! 
   - Ah,  îşi  zice  el, cine  ştie  ce  nebuni şi-au  făcut  de  lucru...   
   Mai departe, din nou sus, pe copac,  o  tăbliţă  indicatoare:  Atenţie, 
Homosexuali! 
   - Ce nebuni! Nu au altceva mai bun de lucru!... 
   Mai  merge  ce  mai  merge  omul  nostru  şi  vede  o  tăbliţă  ascunsă  în  
iarbă.  Se  apleacă  să  vadă  mai  bine  ce  stă scris  pe  ea  şi  citeşte: 
   - Atenţie  ho... Auuuuuuu, prea târziu... 
 

  
   Un  domn  se  aşeză  în  parc  pe  o  bancă  lângă  alt domn. Acesta din 
urmă  se  tot  apropie  de  primul,  se  tot  apropie.  Primul  se  trage  mai  
încolo,  tot  mai  departe.  Apare  un  miliţian. 
   - Tovarăşe, omul  ăsta  nu  mă  lasă  în  pace,  se  dă  la  mine! 
   - Dar  tu  ce  cauţi  în  părculeţul  nostru? 
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   Într-un parc, din boscheţi: 
   - Te iubesc. 
   - Şi  eu... 
   - Te vreau! 
   - Şi  eu... 
   - Mă  cheamă  Gică! 
   - Şi  pe  mine... 
 

  
   Q:  Cum  îţi  dai  seama  că  locuinţa  ţi-a  fost  spartă  de  homosexuali? 
   A:   Toate   hainele   bune   au   dispărut, iar   cele   rămase   au fost 
aranjate cu mare  grijă. 
 

  
   Q:  Ce  fac  trei  homosexuali  când  li  se  strică  lampa  în  sufragerie?   
   A:  Primul  sună  după  electrician.  Al doilea face cafeaua. Al treilea 
îşi  freacă  palmele  şi  zice:  Oh, sunt  aşa  de  emoţionat!... 
 

  
   Un homosexual era judecat de un tribunal.  La  sfârşitul  procesului,  
judecătorul  îi  dădu  dreptul  la  ultimul  cuvânt: 
   - Domnule   judecător,  recunosc  că, din tot procesul, cel mai mult 
mi-a  plăcut  procurorul... 
 

  
   Doi poponari stau în pat. La un moment dat, unul se duce la baie, 
iar  celălalt, după  el. În baie, plin  de  spermă.  Zice  al  doilea: 
   - Nu  ţi-e  ruşine,  în  pat  nu  eşti  în  stare  de  nimic  şi  vii  la  budă  să-ţi  
faci laba? 
   - Nu, nu mi-am  făcut  laba,  m-am  beşit! 
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   Q:  Cum  recunoşti  un  om  de  zăpadă  homosexual?   
   A: Are morcovul înfipt în cur! 
 

  
   După   ce   un   homosexual   şi   un   hoţ   mor, ajung în Rai în   faţa   lui  
Dumnezeu. Acesta le spune: 
   - Băi, uite ce e: eu m-am  gândit  să  vă  mai  dau  o  şansă;  vă  las  să  
trăiţi   dacă   vă   lăsaţi   amândoi   de  mult   controversatele   ocupaţii   ale  
voastre   de   până   acum. Dacă   va   încălca   cineva   cuvântul   meu, va 
muri. 
   Fericiţi, cei  doi  se  întorc  din  nou  pe  pământ  şi  în  timp  ce  mergeau  
ei discutând, fericiţi   că   au   scăpat   cu   viaţăm găsesc   în   mijlocul  
drumului  o  pungă  de  galbeni.  Cum  o  văd,  homosexualul  zice: 
   - Băi, stai cuminte, că  altfel  murim  amândoi! 
 

  
   Q:  Cum  îţi  dai  seama  că  te  afli  într-o  biserică  de  homosexuali? 
   A:   Jumătate   din   participanţi   se   roagă   în   picioare   şi   cealaltă   se  
roagă  aplecaţi. 
 

  
   Doi  poponari  stau  acasă  şi  se  plictisesc.  Unul  face  propunerea: 
   - Hai  să  ne   jucăm  v-aţi-ascunselea.  Şi  dacă  mă  găseşti, ai  voie  să  
mi-o  înfigi.  Dacă  nu  mă  găseşti,  atunci sunt în dulap... 
 

  
   Se  întâlnesc  doi  homosexuali.  Unul  mărturiseşte: 
   - Ştii, am  rămas  gravid! 
   - Şi, cine  e  tatăl? 
   - De  unde  vrei  să  ştiu? Ce, am ochi la spate?! 
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   Q:  Cum  îţi  dai  seama  că  e homosexual colegul  tău  de  cameră?   
   A:  Penisul  lui  are  gust  de  căcat. 
 

  
   Un  homosexual  căsătorit  de  câţiva  ani  este   întrebat  de  fostul   lui  
prieten: 
   - Ia  zi  ai  încercat,  de  când  eşti  căsătorit,  şi  în  gaură  cealaltă? 
   - Ce  eşti  nebun,  noi  nu  vrem  să  facem  copii!... 
 

  
   Q: Care sunt primele simptome de SIDA?  
   A:  O  răsuflare  în  ceafă  şi  o  usturime  în  cur! 
 

  
   Q:  Cum  se  numeşte  fiul  a  doi homosexuali?  
   A:  Băiat  de  băiat. 
 

  
   Un poponar mergea  pe  stradă.  Trece  pe  lângă  un  zugrav  suit  pe  o  
scară,  care  văruia  o  casă.  Zugravul  scapă  bidineaua  şi-l  stropeşte  pe  
poponar  din  cap  până-n picioare cu var. 
   - Ce faci, bă,  zugrav nenorocit,  nu  ştii  să  ţii  nicio  bidinea  în  mână?   
Zugravul,  deşi  cu  sentimentul  vinovăţiei,  este  deranjat  de  afront. 
   - Ce  vrei  bă,  trage-te-aş  în cur? 
   - Ah, arhitectule! 
 

  
   Doi homosexuali se plimbau prin parc. Se mângâie,   se   pipăie,  
deodată, rămân   ca   hipnotizaţi.   Trece   prin   apropiere   un   cocoşat.   
Unul dintre ei spune: 
   - Mamă,  ce  sân  are  ăla! 
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   Q:  Ce  e  mai  rău, să  fii negru sau homosexual? 
   A:   Să   fii   homosexual.   Negrii nu   trebuie   să   le   mărturisească  
părinţilor  că  sunt  negri. 
 

  
   Q: Care este cel mai apreciat compliment la homosexuali?  
   A:  Bucălatule! 
 

  
   Între doi pictori: 
   - Ai auzit ultima teorie despre surâsul Giocondei? 
   - Nu. 
   - Ei bine, Leonardo da Vinci a fost homosexual! 
 

  
   În  noaptea  nunţii,  mireasa  mărturisi, ruşinată: 
   - Dragul  meu,   trebuie   să-ţi   spun...   am  mai   avut   de-a face până  
acum  cu  bărbaţi... 
   - Fii  liniştită!  Eu  am  avut  de-a face numai cu ei!... 
 

  
   Un  homosexual   a   fost   prins   de   către   un   poliţist   şi   dus   la   secţie.  
Înainte  de  a  scrie  raportul,  poliţistul  zise: 
   - Şi  acum, să  trecem  la  reconstituirea  faptelor! 
   - Domn’ poliţist,  v-aş  ruga  să  mă  lăsaţi  să-mi  trag  sufletul  puţin! 
 

  
   - Tăticule,  zise  copilul  ce  este  acela  un  homosexual? 
   - Taci  din  gură  şi  nu  mai  întreba  prostii.  Mai  bine  ajută-mă  să  mă  
închei la sutien! 
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   Între doi homosexuali: 
   - Mă,  dar  deştepte  mai sunt femeile! 
   - De  unde  ştii? 
   - Păi,  nu  vezi  ce  mult  le  plac  bărbaţii? 
 

  
   - Dragul  meu,  zise  unul  dintre  ei,   ştii  ce-mi place cel mai mult la 
tine? 
   - Ce? 
   - Penisul meu. 
 

  
   Doi  cosmonauţi  se  întorc  din  Cosmos  după  o  lună  petrecută  pe  o  
staţie  orbitală. 
   - Care   a   fost   cel  mai   plăcut   eveniment   pe   care   l-aţi   petrecut   în  
Cosmos?, întrebă  un  reporter. 
   - Logodna  noastră,  răspunseră  cei  doi  într-un glas. 
 

  
   Între doi homosexuali: 
   - Să  ştii  că  iubitul  tău  m-a bârfit pe la spate! 
   - Mă  mir,  nu  e  tipul  care  să  facă  două  lucruri  deodată... 
 

  
   Într-un  bar  pentru  homosexuali,  un  tip  vrea  să  meargă  la  toaletă.  
În  toaletă  erau  trei  cabine,  toate  cu  uşile  închise.  Bate  la  prima. 
   - Ocupat! 
   Bate la a doua. 
   - Ocupat! 
   Bate la a treia. 
   - Intră!... 
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   Doi  homosexuali  mergeau  pe  stradă  ţinându-se tandru de talie. La 
un   moment   dat   apăru   în   faţa   lor   o   blondă   cu   nişte   forme  
provocatoare.  Cei  doi  se  uitară  cu  jind  la  ea  până  a  dat  colţul,  după  
care  unul  dintre  ei  suspină: 
   - Ce  păcat  că nu suntem lesbiene! 
 

  
   Un homosexual se duce  la  doctor.  După  ce-l  examină,  acesta  zise: 
   - Dumneata ai sifilis. 
   - Vai,  doctore,   ce  vremuri   trăim!   În   ziua  de  azi  nu  mai  poţi  avea  
încredere  nici  în  propriul  tău  frate... 
 

  
   Conversaţie  între  doi  homosexuali: 
   - S-a  făcut  mare  băiatul  tău?  Stă în fund? 
   - Încă  nu  şi-a  exprimat  preferinţele  erotice. 
 

  
   La   poliţie   se   primeşte,   la   ora   unu   noaptea,   un   telefon   de   la   un  
profesor  universitar  local.  Acesta  declară  o  spargere: 
   - Un monstru, înalt de peste doi metri, a intrat în dormitorul meu, 
a  dat  pătura cu  care  eram  acoperit  la  o  parte  şi  m-a  găsit  dezgolit.  
Apoi a scos din pantaloni un penis enorm. 
   - Îngrozitor!, zice  poliţistul  de  la  capătul  firului. 
   - Partea  mai   rea   de   abia   acum   urmează:  mi-a   băgat   chestia   aia 
imensă   în   gură, apoi m-a   întors   cu   spatele   şi   mi-a   băgat   ceva   în  
anus.  Parcă  m-ar  fi  crăpat  în  două, nu  alta!  După  aceea, s-a  pişat  pe  
mine... 
   - Trimitem  imediat  un  echipaj  să-l caute! 
   - Nu-i nevoie, e în  baie,  face  un  duş  acuma... Ce-ar fi  să  veniţi  să-l 
luaţi  dimineaţă?... 
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   Într-un  bar,  un  tip  o  agăţă  pe  una,  se  duce  la  ea  acasă  şi,  după  ce  
i-o trage sălbatic   toată   noaptea,  mai   spre   dimineaţă   se   ridică   din  
pat   şi   începe   să   se   uite   prin   cameră.   Deodată, vede  pe   o  măsuţă  
fotografia  unui  bărbat  şi  întreabă: 
   - Cine  e  ăsta,  soţul  tău? 
   - Vai,  dragă,  stai  liniştit! 
   - Atunci, e  fratele  tău? 
   - Nu,  sunt  singură  la  părinţi. 
   - Hai  că  m-ai  făcut  curios,  spune-mi cine e? 
   - Sunt  eu,  înainte  de  operaţie! 
 

  
   Q: Ce i-a zis  Bulă  nevestei  sale  în  noaptea  nunţii?   
   A: Cum se  face  că  amândoi  avem  penis? 
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   Q:  Cum  se  numeşte  un  camion  plin  cu  vibratoare?   
   A:  Jucării  pentru  homalăi. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  homosexual  şi  un  frigider?   
   A:  Frigiderul  nu  se  beşeşte  când  scoţi  salamul  din  el. 
 

  
   Unul  merge  la  doctor  cu  nişte  probleme  la  anus. 
   - Am  două  veşti  pentru  dumneavoastră, una  rea  şi  una  bună:  cea  
rea  este  că  aveţi  tendinţe  homosexuale!, îi spuse doctorul. 
   - Şi  cea  bună?,  întreabă  omul  nostru. 
   - M-am  îndrăgostit  de  tine!...  
 

  
   Un   om   conducea   maşina   pe   un   drum.   După   o   curbă,   vede   o  
creatură   mică   şi   verde   agitându-se   pe   marginea   şoselei.   Curios,  
opreşte. 
   - Bună  ziua!  Eu  sunt  un  homosexual  exilat  de  pe  Marte  şi  m-am 
rătăcit  pe  aici.  Mă  poţi  ajuta  cu  nişte  apă?... 
   Milos   din   fire,   omul   îi   dădu   apă.   După   un   timp,   vede   iarăşi   pe  
marginea   drumului   o   chestie   mică   şi   verde   făcând   cu   mâna.  
Opreşte. 
   - Bună   ziua.   Eu   sunt   un   homosexual   exilat   de   pe   Saturn.   Nu   te  
supăra,   ai  putea   să-mi dai ceva de mâncare?  Găsi  prin  maşină  un  
sandviş  şi  i-l  dădu. 
   La   nici   un   kilometru   depărtare,   o   altă   creatură   albastră   se   agita  
din  nou  pe  marginea  drumului.  Opreşte  şi  întreabă: 
   - Tu,  homosexual  mic  şi  albastru  ce  mai  vrei? 
   - Actele... la control! 
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Raporturi caznice 

Concluzie	  c�snică: Dac-am	  şti dinainte ce-
am	  păţi,	  ne-am	  păzi. 
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   O   despărţire   poate   aduce   şi   bucurie, mi-am zis când soacra a 
plecat de la noi. 
 

  
   - Soacră  dragă,  cât stai pe la noi? 
   - Cât  sunt  primită  cu  drag,  fiule... 
   - Ce păcat!  Nici  măcar  la  o  cafea  nu  stai? 
 

  
   Un  bărbat  intră  furtunos  în  secţia  de  poliţie: 
   - Veniţi  repede!  Soacră-mea s-a spânzurat! 
   - Măcar  aţi  dat-o jos din frânghie?, îl  întreabă  unul  dintre  poliţişti. 
   - Cum  aşa?  Încă  trăia  când am plecat spre poliţie! 

  
   Bulă  se  plimbă  pe  malul  mării.   În  ochii   lui   se  poate  citi   tristeţea.  
Un  prieten  îl  vede  şi-l  întreabă: 
   - De  ce  eşti  trist? 
   - Acum doi ani, aici s-a înecat prima mea soacra. 
   - Ei,  încearcă  să  uiţi  acest  trist  episod  al  vieţii,  îl  consolează  amicul,  
doar  ai  o  altă  soacră  acum. 
   - Da,  oftează  Bulă,  dar  nu  vrea  să  intre  în  apă... 
 

  
   N-aş  zice  că  soacră-mea e zgârcită;  nu,  merge  des  la  cumpărături,  
iar  eu  o  însoţesc; dar, de  fiecare  dată  când  scoate  o  monedă, regina 
clipeşte  din  ochi  din cauza luminii. 
 

  
   Soacră-mea   a   intrat   în   magazin   şi   a   cerut   o   rochie   de   culoarea  
ochilor ei. Vânzătoarea  a  zis  că  nu  au  rochii  injectate. 
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   Bulă   mănâncă la   soacra   lui.   De   cum   se   pune   la   masă,   apare   şi  
pisica. Felina nu-şi  mai  ia  ochii  de  la  farfuria  lui. 
   - Spune-mi, mama-soacră,  de  ce  se  tot  uita  pisica  la  farfuria  mea? 
   - Deoarece mănâncă zilnic  din  această  farfurie... 
 

  
   Soacră-mea nu vine des la noi. Decât   de   două   ori   pe   an.   Dar   şi 
atunci — stă  cam şase  luni. 
 

  
   Soţia  mea  nu  are  nimic  de  zis   la  mine   în  casă.  Asta, de când s-a 
mutat soacra la noi. 
 

  
   - De  ce  ai  tăiat  coada  pisicii? 
   - Ca   să   nu   şi-o  mai  mişte   atât de prietenos când vine soacra în 
vizită pe la noi! 
 

  
   Am primit de  la  soacră-mea, de  Crăciun, două  cravate.  Pentru  a-i 
face impresie  bună, mi-am pus una dintre ele la gât,  când  am  ştiut  
că  vine  pe  la  noi. Soacra, văzând-o, mi-a zis acru: 
   - Şi  cealaltă?! Cealaltă  nu-ţi  place?... 
 

  
   Bulă   îşi   bate   soacra.   Aceasta   îl   reclamă   la   poliţie. Bulă primeşte  
amendă  de un milion trei sute de mii.  Nemulţumit,  Bulă  întreabă: 
   - De ce un milion trei sute de mii de lei? 
   - Un milion este amenda! 
   - Şi  restul? 
   - Treizeci  la  sută,  pentru  satisfacţie... 
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   Q: Ce este iubirea? 
   A:  Lumina  vieţii. 
   Q:  Ce  este  căsătoria? 
   A: Factura  la  lumină. 
 

  
   Notificare pentru gospodine: Nu uitaţi că o sticlă modestă   de  
votcă,   pe lângă faptul că înfrumuseţează masa, ascunde şi even-
tualele rateuri culinare... 
 

  
   Soţul  şi  soţia  se  uitau  atent  în  Fântâna  Dorinţelor.  Deodată, soţia  
alunecă  şi  cade  în  fântână.  El  se  dă  înapoi  înmărmurit  şi  exclamă:   
   - Nu  pot  să  cred!  Funcţionează! 
 

  
   Micuţul  John   intră   în  dormitorul  tatălui  său  exact  când  acesta  se  
pregătea   să-şi   pună   un   prezervativ.   Surprins,   tatăl   încearcă   să-şi  
ascundă  erecţia,  făcându-se că  se  uită  după  ceva  sub  pat. 
   - Ce  faci,  tăticule?,  întreabă  John. 
   - Eeeee?  Am  văzut  un  şobolan  sub  pat. 
   - Şi  vrei  să-l regulezi? 
 

  
   Discuţie  între  doi  prieteni: 
   - Acasă  sunt  ca  un  tigru... 
   - Adică? 
   - Merg  în  patru  labe  şi  fără  zgomot... 
 

  
   Caut  locuinţă liniştită  în  deşert,  departe  de  oază, pentru soacră. 
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   Eu  şi  iubita  mea  am  fost  fericiţi  timp  de  20  de  ani.  Pe  urmă,  ne-am 
căsătorit... 
 

  
   - Mămico,  am  văzut  cocoşul  pe  găină  de  zece  ori  azi  dimineaţă! 
   - Du-te  şi  spune-i  lui  tăticu’,  el  o  să  înţeleagă... 
   - Tăticule,  mi-a  zis  mămica  să  spun  că  am  văzut  cocoşul  pe  găină  
de  zece  ori  azi  dimineaţă! 
   - De  zece  ori  cu  aceeaşi  găină,  dragul  meu? 
   - Nu! 
   - Atunci du-te  şi  spune-i  lui  mămica,  ea  o  să  înţeleagă! 
 

  
   Un  tătic  vrea  să-i  facă  o  plăcere  fetiţei  lui  de  patru  ani.  Îşi  face  rost  
de  un  costum  de  Moş  Crăciun,  se  îmbracă  în  dormitor,  ia  un  sac  şi  
un  băţ,  intră  în  sufragerie  şi  începe:   
   - Moş  Crăciun  cu  plete  dalbeee,  a  sosiiit  de  prin  nămeţi,  să  aducă  
daruri multeeee, la  fetiţe  şi  băieţi... 
   Fetiţa îl  priveşte  cu  compătimire:  
   - Mami, iar s-a-mbătat  tati... 
 

  
   - Vecine, am o mare durere! Mi-a  fugit  căţelul  de  acasă. 
   - Ciudat,  când  ţi-a  plecat  soţia  nu  ţi-ai  făcut  atâtea  griji! 
   - Bineînţeles,  soţia  mea  nu  avea  trei  medalii  de  la  expoziţii inter-
naţionale! 
 

  
   Mereu îi spun nevestei mele:  
   - Te  iubesc  aşa  cum  eşti!  
   Dar  nu  mă  ascultă,  se  îngraşă  din  ce  în  ce  mai  mult. 
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   Maratonul amantului     
   O tipă îşi aude bărbatul parcând maşina în garaj pe când şi-o 
punea cu  amantul. 
   - Fugi, ia-ţi hainele şi  sari  imediat  pe  geam!, îi strigă tipa. 
   - Cum să fug aşa? Nu vezi că plouă cu găleata afară?, răspunde 
tipul. 
   - Dacă bărbatu-meu ne prinde, ne omoară!  Fugi  repede! 
   Tipul  n-are încotro, iese pe geam şi sare în stradă, complet gol şi 
cu hainele în mâini, şi se trezeşte în mijlocul maratonului anual care 
avea loc în oraş. 
   Ce să facă, se pune şi el pe fugit. Unul care alerga lângă el, se uită 
insistent şi îl întreabă: 
   - Aţi mai participat la maraton? 
   - O, da, în fiecare an. 
   - Şi... mereu alergaţi  gol? 
   - Sigur, îmi dă o mare senzaţie de libertate! 
   - Şi cu hainele în mâini? 
   - Da, după aceea mă îmbrac, pur şi simplu, şi mă urc în maşină.  
   - Şi purtaţi  de  fiecare  dată  prezervativ?, mai adaugă tipul. 
   - Aaa, nu, numai când plouă... 
 

  
   O pereche aşteapta un copil şi se informează la doctor cum e cu 
sexul în timpul gravidităţii.  
   Doctorul explică:  
   - În prima treime a perioadei de sarcină puteţi avea contact sexual 
normal, în a doua treime numai din spate, precum câinele, iar în 
ultima treime, ca lupul. 
   Sotul reacţionează,  puţin contrariat:  
   - Ca lupul?! 
   - Da, te pui lângă gaură şi urli. 
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   Q:  Ce  zice  Bulă  după  ce  şi-a  călcat  soacra  cu  maşina?  
   A: Na, te-ai cam dezumflat... 



   La  grădină  zoo, în  faţa  unei  cuşti  cu  hipopotami,  ginerele  îi  spune  
soacrei lui: 
   - Mama-soacră,   vezi   ce  gură  mare  are! Totuşi, nu scoate nici un 
sunet... 



   Se întâlneşte  Bulă  cu  un  prieten.  Bulă  îl  întreabă: 
   - Ce faci mâine? 
   - Păi, merg  cu  fiul  meu  să  lansăm  un  zmeu.  Dar  tu? 
   - Ceva  asemănător.  Facem  o  excursie  la  munte  cu  soacră-mea... 
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   Ginerele  aduce  doi  pepeni  acasă  şi îi spune soacrei sale: 
   - Mamă   soacră,   te-am auzit ieri spunând   că   ai   da   jumătate   de  
viaţă  pentru  un  pepene.  Ţi-am adus doi. 
 

  
   Un vânător  şi-a  invitat  prietenii  să  le  arate  colecţia  sa  de  animale  
împăiate. 
   - Uite, aici este un leu pe care l-am  împuşcat  în  Africa.  Lângă el, o 
veveriţă,  iar  acolo  în  spate  este  soacră-mea. 
   - Dar ce zâmbitoare este!, remarcă  unul  dintre  musafiri. 
   - Da,  puşca  avea  lunetă  şi  a crezut până-n  ultima  clipă  că  vreau  să  
o fotografiez. 
 

  
   Bulă  se  întâlneşte  pe  stradă  cu  un  prieten. 
   - Bulă,  am  auzit  că  ţi-a murit soacra. Ia zi, ce-a avut? 
   - Ceva bijuterii, un televizor  color,  şi  puţine  economii... 
   - Nu  asta,  vroiam  să  întreb  ce  i-a lipsit? 
   - Păi, maşina,  o  casă  sau  un  apartament  proprietate  personală... 
   - Măi  Bulă!  Vroiam  să  ştiu  de ce a murit. 
   - Păi, a   fost   la  noi   în  vizită,  eu   i-am  spus  să  meargă   în  pivniţa  să  
aducă  cartofi,   să   facem  piure şi  grătare,  ea  a  căzut  pe  scări   şi   şi-a 
rupt gâtul. 
   - Da?!  Ce  ghinion!  Şi  ce-aţi  făcut  atunci? 
   - Păi, tăiţei  cu  brânză... 
 

  
   Am   fost   în   pădure   şi-am cules ciuperci. Am   venit   cu   ele   acasă,  
soacră-mea le-a gătit, le-a mâncat  şi  a murit.  
  Concluzie: ciupercile au fost foarte bune, gustoase, nemaipome-
nite,  doar  puţin  necomestibile. 
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   Deţinutul   e acuzat   că   a   vrut   să-şi   omoare   soacra. Judecătorul   a  
dispus eliberarea sa condiţionată.  A  vrut  să-i  mai  dea  o  şansă. 
 

  
   - Norocul e mai presus decât  raţiunea,  mi-am zis când am aruncat 
cu  o  piatră  după  câine  şi  am nimerit-o pe soacra. 
 

  
   Unul, la   o  masă,   discutând   cu  un  prieten,   şopteşte, privind spre 
soacră-sa: 
   - Eu  cred  şi  în  vrăjitoare,  şi  în  duhuri  rele, şi  în stafii... 
 

  
   Un tip făcea  poze,  pe  malul  mării.  Nevastă-sa  vine  în  fugă  la  el.   
   - Se  îneacă  mamă,  repede...   
   Tipul ridică  neputincios  din  umeri: 
   - Îmi  pare  rău,  tocmai  mi  s-a terminat filmul din aparat... 
 

  
   Reclamă   la   un   salon   de   înfrumuseţare: Nu   flirtaţi   cu   femeia  
aţâţătoare ce tocmai a ieşit pe uşa noastră!  S-ar putea să  fie  soacra  
dumneavoastră... 
 

  
   Un   tip   merge   la   doctor   şi   acesta   îi   spune   că   suferă de   o   boală  
incurabilă   şi  mai are doar şase luni   de   trăit.   Auzind aceasta, tipul 
medită  cu  voce  tare: 
   - Atunci, pentru  ultimele  luni  de  viaţa,  mă  voi  muta  la  soacra!  
   Doctorul, stupefiat: 
   - De ce omule? Nu ai altceva  mai  bun  de  făcut? 
   - La  soacră-mea în casă, şase luni  îmi  vor  părea  o  veşnicie... 
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   - Cu  soacră-ta cum te împaci? 
   - Excelent!   O   iau   cu   mine   peste   tot,   oriunde   mă   duc,   mai   ales  
atunci când  plec  la  distanţe  foarte  mari.  Chiar  şi  peste  hotare! 
   - Formidabil,  ce  ginere  recunoscător  şi  iubitor  eşti! 
   - Este  adevărat!  Totuşi...  am  un  mare  necaz! 
   - Care? Legat de  soacră? 
   - Da.  Nu  ştiu  cum  face,  dar  de  fiecare  dată găseşte  pe  câte cineva 
care  îi  dă  bani  să  se  întoarcă  acasă! 



   - Luaţi  loc.  Ce  vă  supăra? 
   - Nu e vorba de mine. 
   - Dar de cine? 
   - De  soacră-mea.  Şi-a  dislocat   ieri  falca  şi  nu  poate  să  vorbească.  
Vreau  să  aflu  dacă  situaţia  e  de  moment  sau  sunt  şanse  să  dureze. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 149 

  
   Ghicitoare: Ziua latră, noaptea-noată,  ghici  ce  e?  

.elem iercaos azetorP 
 

  
   - Iubitule,  azi  era  să  se  întâmple o mare nenorocire!, zice  soţia. 
   - Ce anume, iubito?, întreabă  soţul  îngrijorat. 
   - A  căzut  pendula şi  era  gata-gata s-o  lovească  pe  mama  în  cap.  A  
scăpat  ca  prin  urechile  acului. 
   - Ah,  dobitoc  şi  prost  ce  sunt!  Vina  este  numai  a  mea! 
   - Cum  aşa,  iubitule?! 
   - Da!  Pentru  prima  oară  în  viaţă,  am  uitat  să  întorc pendula şi  ea,  
păcătoasă,  a  rămas  în  urmă... 
 

  
   La  uşă sună  un  ţigan  şi  întreabă: 
   - Nu  aveţi  cumva  vreo  vechitură  de  care  v-aţi  putea  lipsi? 
   - Stai  puţin, s-o  chem  pe  soacră-mea! 
 

  
   Când m-am   căsătorit, soacra mi-a zis: Ginerele meu drag, casa 
mea  e  şi  casa  ta! 
   - O, ce frumos! Şi?! 
   - Chiar a doua zi, a vândut-o... 
 

  
   Soacra  este   foarte  bolnavă  şi  zace   în  pat.  Totuşi,   simţ  are.  Simte 
mirosul  plăcut  al  sarmalelor. 
   - Gigele,   îşi  strigă  ea  nepotul.  Mergi   în  bucătărie  şi  adu  bunicii  o  
mică  gustare  din  mâncarea  ce  se  găteşte  acolo.   
   Copilul se întoarce şi-i spune bunicii: 
   - Tăticu’ mi-a  spus  că  sarmalele  sunt  pentru  pomană... 
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   - Deci  aşa!  Susţineţi  că  nu  aţi  depăşit  viteza  regulamentară.  Şi  cum  
vreţi  să  dovediţi  asta? 
   - Foarte simplu,  domnule  poliţist:  mă  aflam  în  drum  spre  soacră-
mea!...  
 

  
   Sunteţi   acuzat   că   aţi   aruncat-o   pe   soacra   dumneavoastră   de   la  
etajul zece. 
   - N-am  făcut-o cu premeditare... 
   - Nu?!  Şi  nu  v-aţi  gândit  ce  pericol  mare  este  pentru  trecători? 
 

  
   Tânăra  văduva  este  atât de afectată  de  moartea  soţului  ei,  încât o 
roagă  pe  mama  ei  să  se  ocupe  de  cele  necesare  înhumării.  Aceasta  
merge   la   pompele   funebre,   unde   discută   cu   persoana   corespun-
zătoare.  Aceasta   îi   spune  că   cea  mai   frumoasă   ceremonie  este   cu  
un mic cor, cu candelabre  aurite  şi  costă  un  milion  de  lei.  Şi, apoi, 
completează: 
   - Dacă   însă   nu   vă   puteţi   permite,   aş   putea   să   vă   ofer   aceleaşi  
servicii,  dar  cu  candelabre  de  argint,   la  preţ mai mic, de doar cinci 
sute de mii de lei... 
   - Uitaţi,  îl  întrerupe  soacra  răposatului,  spuneţi-mi repede cea mai 
ieftină   variantă   şi   scădeţi   din   preţ   faptul   că   noi   aducem   florile   şi  
mortul. 
 

  
   La  tribunal  se  audiază  martorii: 
   - Când  aţi  văzut  că  inculpatul intenţionează  să-şi  arunce  soacra  de  
la etaj, de ce n-aţi  intervenit? 
   - Pentru  că  am  văzut  că   inculpatul  este  destul  de  puternic  ca  s-o 
facă  şi  singur... 
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   - Ai  venit  la  ţanc,  bunico!, zise  nepoţelul, deschizând  uşa, căci  tata  
tocmai  spunea  că  numai  dumneata  mai  lipseai. 



   Soacra unui multimiliardar dispare subit într-o   bună   zi.   După  
patru  zile  chinuitoare  de  aşteptare,  iată  că  sună  telefonul: 
   - Domnule,   soacra   dumitale   este   ostateca   noastră!, ameninţă  
răpitorii.  O  vom  elibera  în  schimbul  unui  miliard.   
   Bărbatul  răspunde  fără  şovăială: 
   - Vă  dau  dublu,  numai  ţineţi-o în continuare la voi. 
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   Un actor vede pe platoul de filmare un necunoscut.  
   - Cine  sunteţi  dumneavoastră?, întrebă  actorul.   
   - Sunt  dublura  dvs.  Vă  înlocuiesc  în  scenele  primejdioase.   
   - Perfect! V-aş  ruga  să  treceţi pe  le  soţia  mea  şi  să-i  explicaţi  unde  
am  fost  noaptea  trecută. 
 

  
   Un  puşti  intră  într-o  farmacie  şi  întreabă:   
   - Aveţi  prezervative?   
   - În   primul   rând,   îi   răspunde   farmacista  enervată,   prezervativele  
nu  sunt  pentru  copii  şi, în al doilea rând, să-i  spui  tatălui  tău  să  vină  
singur  să  şi  le  cumpere, pentru  că  sunt  de  diferite  mărimi!   
   La  care  puştiul  îi  răspunde:   
   - În primul rând, prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împo-
triva copiilor, iar în al doilea rând, nu   o   să-i spun nimic lui tata, 
pentru  că  sunt  pentru  mama,  care  pleacă  în  delegaţie  şi  nu  are  cum  
să  ştie  mărimea.  Încă. 
 

  
   - Tata, pot să te sărut înainte de somn? 
   - Ai întârziat, draga mea. M-a pupat maică-ta înainte şi... mi-a luat 
toţi banii! 

 
  

   Soacrele au fost inventate  deoarece  diavolul  nu   isprăveşte  peste  
tot. 
 

  
   Să-ţi planifici concediul e foarte simplu: şeful îţi spune când, iar 
soţia îţi  spune  unde. 
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   Întrebare  de  logică   
   Ion câştigă 2.000 lei pe lună. Soţia lui, Ileana, cheltuie 4000 lei pe 
lună.  
   Întrebare: Ştie  Ion  de  existenţa  lui  Vasile? 
 

  
   Nu o mai las pe nevastă-mea la volan. Conduce atât de prost, 
încât astăzi GPS-ul a început să spună ''Tatăl nostru". 
 

  
   - Mămico, vaca zice muuu sau nuuu? 
   - Eh, depinde de bou! 
 

  
   O tânără   soţie, plimbând  un   copil   în   cărucior, se întâlneşte cu o 
prietenă  pe  care  n-o  mai  văzuse  din  liceu. 
   - Uauuu, ce copil frumos! Şi ce bine seamănă cu soţul tău! 
   - Vorbeşti serios? Că ăsta-i copilul vecinei mele... 
 

  
   - Mamă, e adevărat că pe mine m-a adus barza?  
   - Da, comoara mea mică! E adevărat.  
   - E adevărat că Bunul Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele?  
   - E adevărat, puiule!  
   - E adevărat că Moş Crăciun şi Iepuraşul ne aduc cadourile? 
   - Da, dragul mamei.  
   - Atunci de ce-l mai ţinem pe tata? 
 

  
   - Ascultă,   fiule,   eşti   băiat  mare.   Ai   25   de   ani.   E   timpul   ca   toate  
decizilile  importante  să le  ia  prietena  ta,  nu  maică-ta! 
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   Secretele unei căsnicii solide 
   Eu şi soţia mea cunoaştem secretul pentru a menţine o căsătorie 
solidă: 

o De două ori pe săptămână mergem într-un restaurant dră-
guţ,  companie plăcută, mâncare bună, bem vin... Ea merge 
marţi şi joi, eu - miercuri şi  vineri. 

o Dormim în paturi separate, eu la Bucureşti, ea la Cluj. 
o O duc peste tot, dar ea reuşeşte mereu să găsească 

drumul înapoi. 
o Am întrebat-o unde vrea să meargă pentru aniversarea 

căsătoriei şi mi-a răspuns: într-un loc unde nu am mai fost 
demult. I-am sugerat bucătăria. 

o Ne ţinem de mână mereu. Dacă nu o fac, începe să 
cheltuiască. 

o Are un robot de bucătărie electric, un storcător electric, un 
prăjitor electric şi zice ca sunt prea multe în casă, nu are 
loc de ele unde să stea. Aşa că i-am cumpărat un scaun 
electric. 

o Mi-a spus că maşina nu merge, că are apă în carburator. 
Am întrebat unde e maşina şi mi-a răspuns:  în  lac. 

o A făcut o mască de argilă. Pentru două zile a fost frumoasă 
foc. Apoi şi-a spălat masca de pe faţă. 

o A fugit după camionul de gunoi, urlând: Sunt în întârziere 
pentru gunoi? Şoferul i-a răspuns:  Nu, saltă înăuntru! 

o Nu i-am  vorbit  soţiei timp de 11 luni. Nu îndrăzneam să o 
întrerup. 

o Ultima ceartă   a fost din cauza mea. A întrebat: Ce e pe 
televizor?, iar eu i-am raspuns: Praf. 

   Şi   aşa,   căsătoria   noastră   merge   strună.   Era,   însă,   să   uit   să-ţi  
împărtăşesc   cel   mai   important   secret:   aminteşte-ţi totdeauna   că 
căsătoria e prima cauză a divorţului... 
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   Un apel telefonic în cabinetul unui medic veterinar: 
   - Domnule doctor, în câteva momente trebuie sa ajungă la dum-
neavoastră soacra mea, cu o căţeluşă foarte batrână. Va rog să-i 
faceţi o injecţie cu o otravă puternică, să nu se chinuie! 
   - Nicio problemă! Dar cu căţeluşa ce să fac? Ştie să se întoarcă 
singură acasă? 
 

  
   Soţul gelos angajează un detectiv să-i urmărească soţia pe care o 
bănuia de infidelitate. După o săptămână de filaj, detectivul îi dă 
raportul. 
   - Trei zile la rând, soţia dumitale a plecat de la serviciu împreună 
cu şeful  ei şi, după ce au luat prânzul într-o atmosferă romantică, 
cu flori şi  şampanie, au râs şi  s-au ţinut de mână, în separeul unui 
restaurant cochet, s-au dus la hotel şi s-au închis în cameră. 
   - Extraordinar! Şi mai departe ce s-a întâmplat? 
   - Păi mai departe i-am văzut pe gaura cheii cum se sărutau. 
   - Extraordinar! Simt cum mă sufoc de mânie. Şi mai departe? 
   - Bărbatul a trântit-o pe pat şi s-a aruncat peste soţia dumitale. 
   - Extraordinar! Ce s-a întâmplat mai departe, că o omor în bătaie! 
   - Păi, el şi-a scos cămaşa şi ea bluza... 
   - Extraordinar! Ah, divorţez! Spune mai departe! 
   - Păi, şi-a scos el pantalonii şi doamnei i-a dat fusta jos. 
   - Extraordinar! Nu-mi vine să cred! Aşa nu se mai poate! Şi, şi? 
   - Păi, şi-au dat şi chiloţii jos... 
   - Extraordinar! Şi?... 
   - Păi, nu mai ştiu, că au pus chiloţii pe clanţa uşii şi n-am mai 
văzut, zice detectivul. 
   - Extraordinar! Uite, vezi, oftează soţul, incertitudinea asta mă 
omoară! 
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   Soţia îşi sună soţul: 
   - Dragul meu, ai o problemă... 
   - Ce s-a întâmplat? 
   - Am intrat cu maşina noastră   într-un   Maybach   şi i-am propus 
proprietarului să-i achit pagubele în natură.  
   - Şi el a fost de acord? 
   - Da, sigur! 
   - Şi care e problema mea? 
   - Păi,  uite  dragule,  proprietarul este gay! 
 

  
   O  femeie  părăsită  se  confesează  prietenei  sale: 
   - De când m-a  părăsit,  Ionel  stă  prin  baruri  și  bea  toată  ziua. Uite 
ce s-a  ales  de  viața  lui! 
   - Da... Și  mie  mi  se  pare  că  se  bucură  cam  mult! 
 

  
   La înmormântarea unei femei, soţul şi amantul, pe marginea 
gropii. Amantul plângea disperat. Soţul femeii îl consolează: 
   - Hai, linişteşte-te, o să mă recăsătoresc! 
 

  
   Un  tânăr  stă  de  vorbă  cu  un  domn mai în vârstă. 
   - Când  mă  însor,  primul  lucru  pe  care-l  voi  face  va  fi  să  o  trimit  pe  
soacră-mea  doi  ani  în  vacanță! 
   - N-ai  vrea  să  te  însori  cu  fiica  mea? 
 

  
   - Nevastă,  uită-te  pe  geam,  e  un  cal  în  curtea  noastră! 
   - Nu e cal, bărbate,  e  vacă! 
   - Pe geam, femeie,  nu  în  oglindă! 
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   Orice  mamă  trage  nădejde  ca  fiica  ei  să  aibă  noroc  de  un  soț  mai  
bun decît a avut ea.  
   Pe  de  altă  parte,  e  absolut  convinsă  că  fiul  ei  nu  va  avea  noroc  de  
o femeie  cum  a  avut  taică-său.



   Sfat pentru copii: un prezervativ   pus   în   buzunarul   tatălui   va  
distrage  părinţii  de  la  întrebarile  prosteşti  despre  şcoală. 
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   Am  căpătat  un  deosebit respect pentru pisici. Mi-am dus pisica în 
alt  oraş,  am  lăsat-o la groapa de gunoi,  printre  boschetari,  fără  nicio 
posibilitate de supravieţuire.   Şi   s-a   întors   acasă.   Fără   urlete,   fără  
ameninţări,  fără  reclamaţii  la  poliţie,  ieşiri  la  Happy  Hour!   
   Nu  ca  soacră-mea! 



   Tânărul  se  înfiinţează  la  tatăl  iubitei: 
   - Domnule,  aş  dori  să  mă  căsătoresc  cu  fiica  dumneavoastră. 
   - Cu  soţia aţi  vorbit  deja  ? 
   - Da,  dar  dacă  se  poate,  aş  rămâne  totuşi  la  fiica  dumneavoastră. 



   După  ce  a  născut  nevastă-mea, am întrebat-o  pe  doctoriţă: 
   - Şi  acum,  peste  cât  timp  credeţi  că  vom  putea  face  sex?   
   - În 20 de minute ies din gardă,  aşteptaţi-mă  în  parcare! 
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   Fetiţa,  elevă  de  liceu,  vine  acasă  cam  stingheră.  Tatăl  o  întreabă: 
   - Ce s-a  întâmplat,  dragă? 
   - Venind  de  la  şcoală,  un  nene  mi-a  zis  că,   în  cazul  în  care  cores-
pund oral, îmi  da,  uite,  cerceii  ăştia... 
 

  
   Ion  şi  Maria  şi-au cumpărat  maşină.   În  prima  zi,   se  urcă   la  volan  
Maria  şi  intră  în  primul  stâlp. 
   - Eşti  o  proastă!  ţipă  Ion.  Faci  numai  tâmpenii! 
   - Lasă,  că  şi  tu  ai  spart  ieri  borcanul  cu  zacuscă! 
 

  
   O  fetiţă  intră  la  mamă-sa  în  bucătărie: 
   - Mamă,  mamă,  poştaşul!...  
   - Da, dragul mamii,  lasă-l...  
   - Mamă,  l-am  lăsat  deja,  dar  el  mai  vrea  o dată... 
 

  
   La magazin, o  puştoaică  întreabă: 
   - Pot   să   schimb   hainele   cumpărate   şi   în   cazul   în   care   ele   plac  
părinţilor?... 
 

  
   Se întâlnesc doi prieteni. Unul are ochiul  vânăt,  celălalt  îl  întreabă: 
   - Ce-i cu tine? De ce ai un ochi vânăt? 
   - Ieri  am  fost  la  masă  la  soacra  şi  la  socrul... 
   - Ei, şi,  ce  are  a  face  cu  ochiul  tău?... 
   - Ştii  doar  că  ei  sunt  credincioşi: a  trebuit  să  spunem  rugăciunea. 
   - Aşa,  şi?!... 
   - Am   făcut  greşeala   ca, la pasajul fereşte-ne Doamne de rele, să  
mă  uit  tocmai  la  mama  soacră... 
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   Un   tip   stătea   în   casă   şi   se   uită   pe   fereastră.   Brusc, vede ceva 
trecând   prin   faţa   ferestrei.   Scoate   capul   pe   geam, se   uită   şi   vede  
două   etaje  mai jos o femeie atârnată de   un   cablu   de   antenă.   Se  
uită-n  sus  şi-l  vede  la  etajul  zece  pe  Bulă, înjurând de mama focului. 
   - Băi, Bulă, cine-i, mă, aia pe care ai aruncat-o? 
   - Soacră-mea, dă-o-n  mă-sa! 
   - Dar câţi ani are, mă, soacră-ta? 
   - Cincizeci, dă-o-n  mă-sa! 
   - Bă, dar se  ţine  bine, mă,  se  ţine  bine! 
 

  
   Basm 
   A fost odată   un   prinţ, care într-o zi a întrebat-o   pe   o   frumoasă  
prinţesă:   
   - Vrei  să  fii  soţia  mea?   
   - Nuuu, i-a  răspuns  aceasta! 
   Şi, de atunci, prinţul  a  trăit  mulţi  ani  fericiţi  şi  poate  mai  trăieşte  şi  
acum  umblând  la  vânătoare  şi  la  pescuit  cu  prietenii  şi  bând  multă  
bere,  îmbătându-se  de  câte  ori  pofteşte,  jucând  table  toată  ziulica,  
lăsându-şi  hainele   împrăştiate   în   sufragerie,   făcând  amor  cu   toate  
vecinele  şi  prietenele. 
 

  
   Adolescenta  tăticului: 
   - Tipul pe care tocmai l-ai   aruncat  pe  uşă   afară,   pe  motiv   că   eu  
sunt  prea  mică  pentru  un  prieten,  este  fiul  şefului  tău!... 
 

  
   - Părinţii  mei  au  înnebunit,  spune  o  puştoaică  de  16  ani  prietenei  
sale. Dintr-o   dată, le place   cum  mă   îmbrac,   cum  mă   port, mi-au 
permis să  mă  tatuez... Viaţa  nu  mai  are  nicio  atracţie  pentru  mine... 
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   - Soldat Bulă, te  caută  soacra  la  poarta  unităţii! 
   - Dar eu n-am  soacră! 
   - Aşa  a  zis  ea. Şi  dacă  aşa  a  zis, înseamnă  că  are  dreptate. Soacrele 
nu trebuiesc contrazise. Treci! 
 

  
   Un   tată   află   că   fiică, încă   o   adolescentă, este   gravidă   în   luna   a  
cincea. 
   - Cretino,  o  ceartă  el,  unde  ţi-a fost capul? 
   - Sub  volan,  tată,  spuse  ea... 
 

  
   După  25  de  ani  de  mariaj,  i-am  spus  soţiei  mele într-o zi: 
   - Draga mea, acum 25 de ani aveam un apartament ieftin, o 
maşină   ieftină,   dormeam   pe   o   canapea   îngustă   şi   ne   uitam   la   un  
televizor minuscul, alb-negru,  dar  mă  culcam  în  fiecare  noapte  cu  o  
blondă  superbă  de  25  ani. Acum  avem  o  casă  frumoasă,  o  maşină  
scumpă,  un  pat   imens,   televizor  cu  plasmă,  dar  mă  culc   în   fiecare  
noapte cu o femeie de 50 ani. Nu prea mi se pare corect! 
   Soţia  mea  este  o   femeie   foarte  rezonabilă.  Ea  mi-a  spus  că  nu  e  
nicio  problemă,  pot  să  merg  să-mi  găsesc  o  blondă  superbă  de 25 
de   ani,   iar   ea   va   avea   grijă   ca   eu   să   locuiesc   din   nou   într-un 
apartament   ieftin,   să   am   o   maşină   şi   mai   ieftină,   să   dorm   pe   o  
canapea  ieftină  şi  să  mă  uit  la  un  televizor  ieftin,  alb-negru... 
 

  
   Ion  şi  Vasile,  doi  prieteni, se  refugiază  din  cauza  ploii într-un bar. 
Îşi  beau  ei  berile  în  linişte,  în  timp  ce  privesc  pe  geam. 
   - E  binevenită  ploaia  asta  pentru  pământ, spuse Vasile. Totul va 
renaşte  acum  din  nou. 
   - Nu  mă  speria!, sări Ion. Tocmai am înmormântat-o pe soacra... 
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   O   fetiţă   observă   la ştrand   diferenţa   dintre   ea   şi   un   băieţel.   Se  
duce într-un  suflet  la  mama  ei  şi  întreabă: 
   - Mamă!  De  ce  nu  am  şi  eu  aşa  ceva  între  picioare? 
   - Răbdare,  fetiţa mea,  răbdare... 
 

  
   Un   bărbat se   trezeşte   într-o   dimineaţă   cu   o  mahmureală   îngro-
zitoare, după   o   noapte   petrecută   la   o   petrecere   de   afaceri.   Se  
chinuie  să-şi  deschidă  ochii  şi  primul  lucru  pe  care  îl  vede  sunt  două  
aspirine  aşezate  lângă  un  pahar  cu  apă  pe  noptieră.  Şi, lângă  el,  un  
trandafir  roşu!   
   Bărbatul se   ridică  din  pat   şi-şi   vede  hainele   curate   şi   călcate.   Se  
uită  prin  cameră  şi  vede  că  totul  e   în  ordine  perfectă  şi   luceşte  de  
curăţenie.  La  fel  e  şi  în  restul  casei.  Ia  aspirinele,  se  sperie  când  se  
uită   în  oglinda  din  baie   şi   vede  că  are  un  ochi   vânăt   şi   în   cele  din  
urmă   observă   un bilet   pe  masă   pe   care   scria:  Dragul meu, micul 
dejun e în cuptor. Eu am ieşit  la  cumpărături.  Te  iubesc!. Se  târăşte  
gemând  până  în  bucătărie  şi  vede  că, într-adevăr, îl  aşteaptă  micul  
dejun aburind  şi  ziarul  de  dimineaţă. 
   Fiul  lui  e  şi  el  în  bucătărie.  Bărbatul îl  întreabă  cu  multă  precauţie: 
   - Fiule, ce s-a întâmplat azi-noapte? 
   - Păi,  ai  ajuns  acasă  beat  turtă  după  3  dimineaţa  şi  ai  luat-o razna. 
Ai  rupt  măsuţa  din  sufragerie,  ai  vomitat  pe  coridor,  te-ai  pişat  pe  
floarea  mamei  şi  ţi-ai  învineţit  un  ochi  când  ai  dat  cu  capul  de  uşă  ,  
ca  să  arăţi  ce  tare  eşti. 
   - Atunci de ce este totul într-o   ordine   atât   de   perfectă,   atât   de  
curat,   am  primit   un   trandafir   roşu   şi  micul   dejun  mă   aşteaptă   pe  
masă? 
   - Ah, asta-i   simplu,   îi   răspunde   fiul.   Mama   te-a târât   până   în  
dormitor  şi, când  a  încercat  să-ţi  dea  jos  pantalonii, i-ai spus: Lasă-
mă  în  pace,  târfă  ce  eşti,  sunt  însurat!. 
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   Fata  se   întoarce   foarte   târziu  acasă.  Mama,   îngrijorată  şi  nemul-
ţumită, o  aşteaptă  şi  îi  spune: 
   - Măi,  fato,  nu  mi-a  plăcut deloc cum te-a  sărutat  Ionuţ! 
   - Nici  mie,  mamă,  dar  asta  este,  încă  nu  are  atâta  experienţă... 
 

  
   Ion  vine  din  cimitir  şi  se  întâlneşte  cu  Gheorghe: 
   - De unde vii, măi Ioane? 
   - Din cimitir, măi Gheorghe. 
   - Dar ce s-a întâmplat? 
   - Am îngropat-o  pe  soacră-mea. 
   - Şi  pe  faţă  de  ce  eşti  zgâriat? 
   - S-a opus când am îngropat-o. 
 

  
    O  fetiţă  îl  întreabă  pe  un  băiat  ceva  mai  mare  de  ce  are  o  cămaşă  
de noapte  de  damă  pe  el. 
   - Clocesc  ouă  de  elefant,  răspunde  acesta. 
   Fetiţa, curioasă, se  uită  în  cămaşa  de  noapte  şi  spune: 
   - Ai  grijă  că  au  început  să  iasă  din  ouă.  Unul  a  şi  scos  trompa. 
 

  
   Q: Care este arta  vieţii? 
   A:  Să  te  căsătoreşti  cu  sora  răposatei  soţii.  Astfel, nu  trebuie  să  te  
obişnuieşti  cu  soacra. 
 

  
   Fetiţa iese din baie plângând amarnic. 
   - Ce  ai,  fetiţo?, o întreabă  mama  ei. 
   - Fraţii  mei  se  joacă  în  cadă  de-a  submarinele  şi  pe  mine  m-au dat 
afară,  pentru că  eu  nu  am  periscop. 
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   - Şi  spuneţi  că  soţul  dumneavoastră  s-a spânzurat?, întreabă  jude-
cătorul  tânăra  văduvă. 
   - Da,  domnule  judecător,  răspunde  aceasta. 
   - Şi  cum  explicaţi  atunci  mulţimea  de  cucuie  pe care le are în cap? 
   - S-a spânzurat cu un elastic... 
 

  
   Q: De ce nu-i  bine  să-ţi  baţi  soacra  cu  lopata?   
   A:  Pentru  că-şi  face  impresie  proastă  despre tine. 
 

  
   Mama  îşi  învaţă  fiica: 
   - Nu-mi  pasă,  puteţi  să  mergeţi  în  camera  ta  cu  prietenul  tău  cât  
timp  ne  uităm  la  televizor  în  sufragerie.  Dar, dacă  face  ceva  ce  nu-i 
permis, să  ne  dai  de  veste. 
   - Dar,  mamă,  cum? 
   - Fii  foarte  atentă...  Dacă  vrea  să  te  sărute, strigi pere. Dacă  vrea  
să  te  prindă  de  sânii,  să  strigi  mere.  Dacă  îşi  pune  mâinile mai jos, 
atunci  să  strigi:  piersici. 
   Se închid tinerii în camera fetei, iar   părinţii   se   uită   la   televizor.  
Deodată,  se  aude  vocea fetei: 
   - Salată de  fructe!  Salată  de  fructe!... 
 

  
   Mama  i  se  adresează  fiicei  sale  de  14  ani: 
   - Vreau  să  discut  cu  tine  despre  problemele  sexuale. 
   - Bine, mamă,  ce  vrei  să  ştii? 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  între  tumori  şi  soacre?   
   A:  Tumorile  pot  fi  şi  benigne... 
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   Soţia  îi  zice  soţului: 
   - Dacă  te  mai  porţi  ca  un  bădăran,  mă  mut  la  mama  şi  pe  ea  o  mut  
la tine... 
 

  
   La   o   fermă, este chemat un medic veterinar pentru a ajuta la 
împerecherea cailor. Unul, însă, nu vrea nicicum   să   se   apuce   de  
treabă.   Văzând   acestea,   medicul   scoate   din   buzunar   o   pastilă,   o  
pune într-o  găleată  plină   cu  apa   şi-i   roagă  pe   îngrijitori   să   i-o dea 
calului   respectiv.   Bea   calul   apă   şi, după   nici   cinci   minute, parcă  
înnebuneşte,   sare   pe iepe   şi   le-o trage la toate. Văzând   acestea, 
directorul  fermei  îl  chemă pe veterinar  la  el  în  birou  şi  îi  spuse: 
   - Aş avea  o  mare  rugăminte!  Am  văzut  adineaori cum calul acela 
le-a pus-o  tuturor  iepelor  din  fermă  fără  să  clipească.  Aş  dori  şi  eu  o  
pastilă   din   aceea.   Ştiţi,   de   o   vreme   încoace, viaţa   mea sexuală  
merge   din   ce   în   ce  mai   prost,   soţia   este   din   ce   în   ce  mai   nemul-
ţumită  şi  vrea  să  divorţeze.  Vă  rog  nespus  să  mă  ajutaţi  şi  vă  promit  
că  mă  revanşez  cu  vârf  şi  îndesat. 
   Înduioşat   de   spusele   omului,   medicul   îi   dă   şi   lui   o   pastilă,   nu  
înainte însă  de  a-l preveni asupra riscurilor care pot  să  apară: 
   - Luaţi  pastila  numai  când  soţia  dumneavoastră  se  află prin preaj-
mă,  dacă  nu,  o  să  vă  urcaţi  pe  prima  femeie  care  vă  va  ieşi  în  cale. 
   După  câteva  luni, se  întâlnesc  din  nou  cei  doi  şi  medicul  întreabă: 
   - Ei,  a  fost  bună  pastila?   
   Puţin  ezitând,  omul  îi  spune: 
   - Foarte   bună,   numai   că   prietenilor   li   s-a   părut   puţin   ciudat   că  
soţia   mea,   soacră-mea   şi   cele   trei   fiice   ale   mele   au   rămas   însăr-
cinate toate în  acelaşi  timp. 
 

  
   - M-am  căsătorit. Ce partidă! Soţia  mea  e  orfană  de  mamă... 
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   Q:  De  ce  se  îngroapă  soacra  cu  capul  în  jos? 
   A: Pentru cazul în care cumva învie, să  înceapă  să  sape  în  jos... 
 

  
   - Mămico,  vreau  să  te  rog  ceva! 
   - Ce  e,  fetiţa  mea? 
   - Îmi  doresc  foarte  mult  un  frăţior,  nu  am  cu  cine  să  mă  joc. 
   - Bine,  o  să  vorbesc  cu  tăticul,  dar  nu  ştiu  dacă  o  să  accepte,  un  
copil  costă  foarte  scump  în  ziua  de  azi. 
   - Măcar  unul  micuţ,  mic  de  tot  şi  slăbuţ,  poate  e  mai  ieftin! 
 

  
   La  ora  de  religie,  dirigintele,  preot  şi  profesor  totodată,  le  explică  
elevilor: 
   - Ştiaţi  că  femeia  a  fost  creată  de  Dumnezeu  şi  soacra  de  diavol? 
   - Cum  aşa?,  întreabă  un  copil. 
   - Diavolul a zis: Aceasta-i soacra!,  şi  a  dat-o afară din Iad pe mama 
soţiei  lui... 
 

  
   Mama  către  fetiţa  ei: 
   - Fetiţa  mea,  de  ce  nu  stai  în  braţele  tatălui  tău? 
   - Nu se poate, acela este locul menajerei. 
 

  
   La circ, David   Coperfield   primeşte, ca de obicei, un potop de 
aplauze.  El  îşi  anunţă ultimul  număr: 
   - În   următorul   număr, voi   face   să  dispară   o   femeie. Pentru asta 
am nevoie de un voluntar din public. Din rândul doi se aude un glas: 
   - Mergi,  mergi  dumneata,  mamă  soacră!... 
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   Q:  De  ce  bate  soacra  la  uşa  pivniţei? 
   A:  Lanţul  de  la  zgarda  e  prea  lung... 
 

  
   Exemplu de sentiment contradictoriu: Când   îţi   vezi   soacra   în  
maşina  ta  cea  nouă,  ştiind  să  cadă  într-o  prăpastie... 
 

  
   O  femeie  gravidă făcea  baie  cu  fiica ei, care avea patru ani. La un 
moment dat, fetiţa  o  întreabă  pe  mama  ei: 
   - Mamă, ce-i  aia  neagră  între  picioarele  tale?   
   Mama, fâstâcită, îi  răspunde: 
   - Draga  mea,  aia  neagră  îi  cârpă  de  spălat. 
   Când femeia   a   născut   al   doilea   copil,   a   trebuit   să   îşi   radă   părul  
pubian.  Făcând  ulterior baie  din  nou  cu  fetiţa  ei, aceasta  o  întreabă: 
   - Mamă, unde-i cârpa ta, care o aveai între picioare?  
   Mama,  fâstâcită, îi  răspunde: 
   - Draga mea, am pierdut-o,  nu  ştiu  ce  am  făcut  cu  ea.   
   Fetiţa  îi  răspunde: 
   - Mama,  cred  că  ştiu  eu  unde  e, am  văzut-o  pe  doică spălându-l pe 
tata  pe  faţă  cu  cârpa  ta, cât timp ai fost în spital. 
 

  
   Un  văduv  îşi  face socotelile: O  a  doua  soacră  nu  mai  pot  risca, îşi  
zice.  Şi  s-a  căsătorit  cu  cumnată-sa. 
 

  
   - Vecine, câinele  tău  mi-a  muşcat  până acum de trei ori soacra! 
   - Vai, mii de scuze. Câinele  ăsta  e  incorigibil.  Nu  ştiu  ce  să  fac  cu  
el! Cred  că  am să-l duc la eutanasiere... 
- Mai bine vinde-mi-l mie!... 
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   Soacra  şi  ginerele: 
   - De câte  ori  vin  la  voi,  vă  certaţi,  ce  viaţă  e  asta? 
   - Deh, mamă  soacră,  dacă  vii  şi  dumneata  aşa  des! 
 

  
   De  ziua  soacrei,  Mitică  se  prezintă  cu  un  pacheţel   într-o mână şi  
cu  o  puşcă  în  cealaltă. 
   - La  mulţi  ani,  mamă  soacră!  Ţi-am adus o pereche de cercei de 
aur cu cristale. 
   - Mulţumesc,  ginerică.  Dar cu  puşca  ce  vrei  să  faci? 
   - Păi...,  de  găuri  în  urechi  nu  ai  nevoie? 
 

  
   Se întâlnesc într-un salon de spital doi prieteni: 
   - Nu  credeam  că  eşti   la  spital!  Aseară  te-am  văzut  pe  drum  cu  o  
blondă  trăsnet! 
   - Da, dar m-a  văzut  şi  soacră-mea. 
 

  
   Un  bărbat  ajunge  la  porţile  raiului.  Aici,  un  grup  mare  de  femei  îl  
întâmpină şi  fiecare  se  dă  drept  soacra  lui: 
   - Dumnezeu   să   te   binecuvânteze,   fiule,   nu   mă   recunoşti?   Sunt  
soacra ta! 
   Se   tot  ceartă   între  ele,  dar  nu  ajung  nicicum   la  consens.  Până   la  
urmă,  Sfântul Petru  vine  să  facă  dreptate: 
   - Din moment ce douăzeci de femei pretind a fi soacrele acestui 
om,   el   trebuie   tăiat   în   douăzeci de  bucăţi.   Femeile   ascultă   tăcute  
hotărârea  nemiloasă  a  Sfântului Petru, numai una dintre ele  strigă: 
   - Aşa  este,  trebuie  tăiat  în  douăzeci de  bucăţi! 
   Sfântul Petru  se  întoarce  către  ea  şi  decide: 
   - Te-am  găsit!  Tu  eşti  adevărata  soacră! 
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   Soacră-mea  e  ca  şi  Evenimentul zilei. Apare zilnic. 



   De fapt, n-aş   spune  despre   soacră-mea  că  e  urâtă.  Hidoasă  ar   fi  
un cuvânt mai potrivit... 



   Niciodată  nu  uit  feţele  oamenilor.  Dar, în cazul soacrei mele, sunt 
dispus să  fac  o  excepţie. 



   - Ai vorbit cu doctorul despre nevasta mea? 
   - Da, l-am rugat s-o trateze ca pe propria lui soacra. 
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   Sesiunea   de   iarnă   la   facultatea   de   ştiinţe   juridice   din   Bucureşti.  
Examinatorul  mai  pune  o  întrebare  suplimentară  candidatului: 
   - Ce  pedeapsă  se  aplică  pentru  bigamie? 
   - Două  soacre!, răspunde  senin  studentul. 
 

  
   Q:  Ce  coafură  îi  stă  bine  unei  soacre?   
   A:  Cu  cărare  pe  mijloc, dar  făcută  cu  toporul. 
 

  
   - Zi-mi un  banc  bun,  să  i-l  spun  şi  lui soacră-mea. 
   - Dar ce-i trebuie lui soacră-ta bancuri? 
   - Nu-i trebuie, dar la bancul ăla  care  mi  l-ai spus ieri, era  să  moară  
de râs... 
 

  
   Q: Când  te  uiţi  la  soacră  cu  un  singur  ochi?   
   A:  Înainte  să  apeşi  pe  trăgaci. 
 

  
   Soacră-mea  are  o  memorie  de  elefant.  Şi  o  mutră  tot  aşa. 
 

  
   Soacră-mea  are  o  singură  asigurare:  contra  focului.  Asta  pentru  că  
ştie  unde  o  să  ajungă  după  ce  moare. 
 

  
   - Nu  ştiu  ce  se  întâmplă cu  soacră-mea. În ultimul timp, se  culcă  în  
fiecare noapte pe la 2-3. 
   - Ce face până atunci? 
   - Mă  aşteaptă  pe  mine... 
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   Q:  Care  sunt  asemănările  dintre  o  soacră  şi  o  bere? 
   A:  Amândouă  sunt  cu  capsa  pusă şi  amândouă  sunt  bune  reci  pe  
masă. 
 

  
   Vine într-o  zi  Dumnezeu  şi  cu  Sfântul  Petru  la  Bulă şi   îi  spun  că  îi  
pot  îndeplini  trei  dorinţe. 
   - Dar, ia aminte,  Bulă,  că  soacra  ta  va  avea  de  două  ori  mai  mult  
din  orice  îţi  doreşti  tu.  Deci? 
   - Ia, Doamne, vreau  şi  eu  un  conăcel, acolo, cu 500 mp, teren de 
tenis,  piscină...  
   Pac, apare într-o   clipă   un   căsoi   uriaş,   cu   piscină,   teren   de   tenis. 
Alături,  apare un ditai castelul, cu  două  piscine şi  celelalte,  în  dublu  
exemplar.  Vede  Bulă,  se  face  verde. 
   - A  două  dorinţă,  Bulă! 
   Nu foarte convins  şi  încă  şovăind,  Bulă  zice: 
   - Dă-mi, Doamne, $ 10 milioane. 
   Apar împrejur pungi cu bani peste tot. Pe proprietatea  de  alături,  
la   soacră-sa,  apare  un  munte  de  două  ori  mai  mare  de  bani.  Bulă  
transpiră,  se  face  roşu  ca  racul... 
   - Mai  ai  încă  o  singură  dorinţă  de  îndeplinit,  gândeşte-te bine! 
   - Doamne, mi-a ajuns. Nu mai vreau nimic... 
   - Hai,  Bulă,  că nu  o  să  mai  aşa  o  ocazie  a  doua  oară  în  viaţă... 
   - Nu, nu, nu! 
   - Te  mai  întreb  ultima  dată... 
   Stă  Bulă, se  gândeşte  profund şi,  evrika!: 
   - Doamne, bate-mă  până sunt  pe  jumătate  mort! 
 

  
   Q: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
   A: Adam nu a avut soacră.  El  trăia  în  Paradis. 
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Neveste disperate 

Scopul nevestei este de a cheltui atâţia bani, 
încât să nu rămână nimic pentru amantă.  
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   Nevasta  te  învaţă  despre  creaţie: Eu te-am  făcut  bărbat! 
 

  
   Soţul  vede  în  programul  TV  că  va  fi  finala la categoria supergrea la 
box   profesionist,   etichetată   ca   meciul   secolului.   A   hotărât   să   se  
pregătească   să   vadă  meciul:   cumpără   bere,   cumpără   alune,   pune  
berea  la  rece,  curăţă  şi  prăjeşte  alunele,  se  aşează  comod  în  fotoliu, 
gata  să  privească  meciul.  Doar  ce  a  început  şi, în secunda 7, e K.O. 
şi   lupta  a  luat  sfârşit!  Omul  nostru  n-apucase  nici  măcar  o  gură  de  
bere  să  înghită!   
   În acel moment, soţia  apare  din  bucătărie  şi, cu sarcasm, spune:  
   - Ei!  Acum  mă  înţelegi  şi  pe  mine? 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre nudism:  Plec  de  aici  şi  te  las  în  curul  gol! 
 

  
   Unul,  mai  molâu,  se  duce  la  doctor  bătut  măr.   
   - Ce-ai  păţit,  omule?,   îl   întreabă  doctorul.  Cine   te-a nenorocit în 
halul  ăsta?   
   - Nişte  beţivi...  M-au  prins  în  pat  la  nevastă-mea! 
 

  
   Nevasta te   învaţă   despre   botanică: Nu mi-ai   mai   cumpărat   o  
floare  de  nici  nu  mai  ştiu  cum  arată! 
 

  
   Un  cuplu  intră  într-un restaurant. La una din mese, femeia îl vede 
pe  fostul  soţ. 
   - De  şapte  ani  de  când  ne-am  despărţit,  bea  într-una,  zice  soţia. 
   - Asta-i o  prostie,  spune  soţul.  Nimeni  nu  sărbătoreşte  atâţia  ani! 
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   Nevasta   te   învaţă   despre   fericire:   Să   te   duci   la   mă-ta! Sigur se 
bucură  când  te  vede! 
 

  
   - Cum  e  să  fii  însurat,  Mitică? 
   - Păi,   cum  să   fie?  N-am  voie  să  beau,  n-am  voie  să   fumez,  n-am 
voie   să  merg   cu   amicii   la   o   bere,   n-am   voie   să  mă   uit   după   vreo  
femeie  pe  stradă. 
   - Înseamnă  că  regreţi  pasul  pe  care  l-ai  făcut? 
   - Nici asta n-am voie! 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  nulitate:  Tu  fără  mine  eşti  un  nimeni! 
 

  
   Doi  soţi  se  opresc  în  staţia  de  taxi.  Soţia  îl  întreabă  pe  un  şofer: 
   - Până  în  centru,  la  Universitate,  cât m-ar costa?  
   - 10 lei. 
   - Şi  dacă  îl  luăm  şi  pe  soţul  meu cu noi, atunci cât m-ar costa? 
   - Tot atât. 
   Femeia, uitându-se  la  soţul  său cu  o  umbră  de  dispreţ: 
   - Vezi,  ţi-am  spus  mereu  că  nu  valorezi  nimic! 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  raţiune:  Când  îţi  vine  să  mă  înşeli,  să  te  
gândeşti  bine  la  ce  pierzi. 
 

  
   Soţia  întreabă  soţul,  care  pleacă la  mare  fără ea: 
   - De  ce  nu  ţi-ai pus verigheta? 
   - Verigheta? Pe caldura asta? 
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   Nevasta   te   învaţă   despre   punctualitate:   Nu   mă   intersează câte 
beri  ai  băut,  tu  trebuia  să  fii  acasă! 
 

  
   Aseară,  în  timp  ce  eram  la  bar,  mă  sună  nevastă-mea: 
   - Cina  e  gata,  ţipă  ea.  Dacă  nu  eşti  acasă  în  20  de  minute,  să  ştii  că  
o arunc la câine! 
   - Nu  fi  penibilă,  îi  zic.  Ce  vină  are  el? 
 

  
   Nevasta   te   învaţă   despre  geneză:   Încă  nu   s-o  născut   ăla   care   să  
dea în mine! 
 

  
   Duminica,  la  biserică,  o  femeie  îi  zice  preotului  plângând:   
   - Părinte,  aseară  soţul  meu  a  murit  fără  lumânare! 
   - Dumnezeu   să   îl   odihnească   în   pace!   Şi   a   avut   vreo   ultimă  
dorinţă?   
   - Da,  zice  femeia,  plângând  şi  mai  tare,  a  zis:  "Muiere,  lasă  puşca  
jos!". 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  mobilitate: Îţi  fug  ochii  după  curul ăleia?  
 

  
   Vasile a mers cu Maricica lui la  cumpărături.  La  un  moment  dat, 
iese Maricica, o femeie mai durdulie, din   cabina   de   probă, cu o 
geacă  în  mâna, şi  zice: 
   - Mi-e  mică. 
   Vasile nu se poate abţine  şi  o întreabă: 
   - Ce  ţi-e  mică  iubire,  cabina  sau  geaca? 
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   Nevasta te învaţă  despre  ordine: M-am  săturat  să  tot  adun  după  
tine! 



   Mergea  un  om  prin  deşert.  Însetat,  înfometat,  când,  ce  vede?    O  
vilă  marfă,  cu  trei  etaje,  cu  fântână  şi  piscină.  În  curte,  un  bărbat  şi  
o femeie, care se uitau fix unul la altul.

- Oameni buni, mi-e sete, n-am  mai   băut   de   patru   zile,   pot   să
beau  şi  eu  din  fântâna  voastră?  
   Ăştia  nimic.  Se  priveau  fix.  Merge  omul,  bea,  se  întoarce:  
   - Oameni  buni,  merg  prin  deşert  de  nu  ştiu  când,  pot  să  mănânc  şi  
eu de la voi?  
   Ăştia   nimic.  Mănâncă   omul   pe   săturate,   se   întoarce   în   grădină,  
ăştia  - nemişcaţi.  Văzând  că  merge  orice,  omul  spune:  
   - Pot  să-ţi   iau  şi  eu  nevasta,  aşa,  puţin,   în  dormitor?  N-am  văzut  
femeie...  de  nici  nu  mai  ştiu  când!   
   Ăştia  nimic.  Merge  omul,  stă  două  ore  cu  tipa,mulţumeşte  şi  dă  să  
plece  mai  departe,  când  aude  discuţie  în  bucătărie:   
   SOŢUL:   Târfo!   Nesimţito!   Cum   ai   putut   să   mă   înşeli,   chiar   sub  
privirea  mea,  în  propria  mea  casă? 
   SOŢIA:  Ai  vorbit  primul,  duci  gunoiul! 
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   Ion  şi  Maria  trebuiau  să  se  căsătorească.    Înainte de cununie, Ion 
îi zice Mariei:  
   - Fă, Mărie, dacă  nu  eşti  virgină, ai încurcat-o! Te  bat,  bag  divorţ,  
te fac de râsul satului.   
   Maria,  speriată,  se  duce  la  maică-sa.   
   - Stai,  fato,  nu  te  speria  aşa.    Înainte  de  actul  sexual,  îţi  bagi  nişte  
praf  de  puşcă  înăuntru  şi  totul  va  fi  perfect!     
   Zis  şi  făcut.  Vine  noaptea  nunţii.  Ion  o  penetrează  pe  Maria,  mişcă  
puţin  şi  se  aude  poc!  După  care,  glasul  disperat  al  lui  Ion:   
   - Sări,  Mărie,  nu  ştiu  unde  mi-e penisul, dar coaiele mi-s pe clanţă!     
 

  
   Nevasta   te   învaţă   despre   munca   în   exces:   Cam   multe   şedinţe  
peste program ai tu! 
 

  
   Anunţ:   Caut   domn   serios   pentru   o   relaţie   serioasă,   în   fiecare  
miercuri seara. 
 

  
   Servitoarea,   înainte   să   fie   dată   afară   de   o   nevastă   geloasă,  mai  
are ceva de spus:   
   - Să  ştii  că  soţul  tău  a  zis  că  oricum  sunt  mai  frumoasă  ca  tine!     
   - Cine,  soţul  meu?     
   - Da,  da!  Şi  a  zis  că  fac  şi  dragoste  mai  bine.     
   - Cine,  soţul  meu?     
   - A,  nu!  Şoferul  tău!     
 

  
   Nevasta   te   învaţă   despre  necesitate: Trebuie   să   aduci  mai  mulţi  
bani  în  casă! 
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   Ion   şi  Maria   erau   căsătoriţi.      Vroiau   să-şi   cumpere   o  Dacia.  Mai 
aveau nevoie de 40 de milioane, dar, cum nu aveau bani, Ion merge 
să  ceară  de  la  vecină.  Aceasta  îi  spune:     
   - Dacă  mi-o tragi în  stilul  albină, îţi  dau.   
   - Stai  să  o  întreb  pe Maria, spune Ion, precaut.   
   După  vreo  două ore de negocieri, se întoarce la vecina, cu acordul 
Mariei. Atunci, vecina   îi  pune  pe  penis  o  albină, care îl muşcă. Lui 
Ion i se umflă.  După  actul  sexual, Ion  merge  acasă  cu  banii:   
   - Hai Mărie  să  ne  luăm  Dacie!      
   - Dar, mă  Ioane, cum aţi  făcut-o?  
   - În  stilul  albină.           
   - Şi  cum  îi  aia?     
   - Hai  să-ţi  arăt!     
   Ion îi arată cum  este  stilul  albină, după  care  insistă:   
   - Hai Mărie  să  ne  luăm  Dacie!      
Maria  se  gândeşte  ce  se  gândeşte  şi  îi  propune  lui  Ion: 
   - Ştii ce, Ioane? Las-o-ncolo de Dacie şi  hai  să  ne  luăm  20  de  stupi!       
 

  
   O   soţie   întrebă   la   Radio   Erevan   ce   poate   face   ca   să   nu   rămână  
însărcinată. 
   Radio  Erevan  răspunde: 
   - Beţi  un  pahar  cu lapte. 
   Ascultătoarea  revine  şi  întreabă  când  anume,  înainte  sau  după.   
   Radio  Erevan  răspunde: 
   - În loc de!... 
 

  
   - Bărbate,  a  căzut  o  stea,  pune-ţi  o  dorinţă! 
   - Mi-am pus-o!  
   - Şi  ce  mai  aştepţi?! 
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   Nevasta  te  învaţă  despre  dicţie: Vorbeşti  exact  că  mă-ta! 
 

  
   Maria  se  întoarce  de  la  magazin  cu  o  pălărie  nouă.  Către  Ion:   
   - Mă, Ioane,  să  vezi,  mi-a  zis  vânzătoarea  ca  pălăria  asta  mă  face  
să  par  cu  zece ani  mai  tânără.   
   - Şi-atuncea  de  ce  nu  ţi-ai luat vreo trei?    
 

  
   O petrecere   de   poliţişti.   Un   grup   de   soţii   de   poliţişti   discutau,  
când   una   dintre   ele   începe   să   se   plângă   că   soţul   ei   o   regulează  
numai  pe  la  spate  şi  că  s-a  săturat  tot  aşa.  O  alta  îi  dă  sugestia  ca,  în  
timp  ce  o   regulează,   să   se   întoarcă  brusc,   şi   atunci   va   fi  nevoit   să  
continue altfel. 
   Zis   şi   făcut.   Ajunşi   acasă,   ţup   în   pat   şi   hai   pe   la   spate.   La   un  
moment  dat,   femeia   se   întoarce   şi...   ce   vede   femeia?!  Poliţistul  o  
regula cu bastonul de cauciuc din dotare.  
   Femeia   îi   spune   să   îi   fie   ruşine   că   toată   viaţa   a regulat-o cu 
bastonul.  Poliţistul,  supărat,  ripostează: 
   - Ce  îmi  tot  reproşezi  atâta,  eu  nu  te-am  întrebat  cu  cine  ai  făcut  
copiii  noştri! 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  sărbători: Vezi  că  vine  ziua  mea,  poate 
nu-mi cumperi ceva frumos! 
 

 
   Ion îi spune  Mariei   că   îi   face   cadou   de   ziua   ei   orice   îşi   doreşte.    
Maria  îi  spune  că  tot ce îşi doreşte e  să  o mângâie şi  să  o sărute pe 
unde face pipi. Ion  se  apucă  destoinic  de  treabă,  când  aude: 
   - Tâmpitule, nu în oala de noapte!   
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   Duminică  dimineaţa. Sună de zor telefonul la medicul veterinar. O 
doamnă  doreşte   să   ştie   cum   să   dea   jos   câinele   de   pe   căţeaua   ei.  
Medicul îi recomanda: 
   - Loviţi-l cu  un  băţ! 
   Imediat  după  aceea, sună  din  nou  telefonul.   
   - Nu  a  ajutat  la  nimic  metoda  recomandată.   
   Atunci, veterinarul recomandă: 
   - Turnaţi  o  găleată  de  apă  rece  peste  cele  două  animale!   
   După  alte  zece minute, iarăşi  sună  telefonul: 
   - Nici  cu  apă  nu  am  obţinut  vreun  rezultat.  Ce  să  mai  fac? 

 Doctorul, vădit iritat: 
   - Spuneţi  câinelui  că  e  căutat  la  telefon! 
   - Credeţi  că  asta ar ajuta?,  se  arătă  foarte  mirată  doamna. 
   - Doamnă,  cu  siguranţă,  la  mine  a  funcţionat  de  trei  ori  în  ultima  
jumătate  de  oră!... 
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   Ion  bănuieşte  că  Maria  flirtează  cu  vecinul   lor,  Gheorghe.  Decide  
să-i  spună  Mariei  că  pleacă  în  China,  dar  se  ascunde  în  podul  casei.    
După  ce  pleacă,  o  aude  pe  Maria  strigând:           
   MARIA:  Ghiţă,  hai  să  ne-o  tragem,  că  Ion  a  plecat  în  China!   
   Gheorghe  se  prezintă   imediat  şi   începură  să   facă  sex.  Cum  sexul  
nu  e  sex  destul  fără  un dialog  adecvat,  cei  doi  încep  să  vorbească.   
   GHEORGHE:   Mărie,   ai   nişte   ţâţe   ca   dovlecii   ăia   gustoşi,   mari   şi  
apetisanţi,  ai  nişte  floci  ca  lanurile  de  grâu  cele  roditoare!     
   MARIA:  Ghiţă,  ai  un  penis  zemos,  gustos  şi  apetisant! 
   ION:  Da-v-ar Dumnezeu  un  potop,  să  vi  se  ducă  toată  recolta!       
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  oţet:  Ce  acră  poate  fi  mă-ta! 
 

 
   Ion  şi  Marie,  la  aniversarea  a  zece  ani  de  căsnicie,  se  hotărăsc  să  
facă  dragoste  cum  n-au  mai  făcut.  Îl  cheamă  pe  Gheorghe,  sluga,  să  
ţină  lumânarea. 
   Începe  acţiunea.  Nu  după  multă  vreme,  Ion  se  termină.    Maria  se  
declară   complet   nesatisfăcută.   Ion,   mânios,   ia   el   lumânarea   şi   îl  
pune pe Gheorghe peste Maria. Acesta o satisface pe deplin. La 
urmă,  Ion  îi  spune  slugii:     
   - No,  mă, vezi cum se ţine  lumânarea?     
 

  
   O  nevastă  disperată  vine la medicul veterinar: 
   - Domnule doctor, dogul meu, când soţul   meu   nu   e   acasă, are 
porniri  sexuale  faţă  de  mine. 
   - Nicio  problemă,  o  întrerupe  veterinarul,  îl  castrăm!  
   - Doamne  fereşte,  protestă tipa,  eu  mă  gândeam  să-i  tăiaţi  ghea-
rele  şi  să-i  daţi  ceva apă  de  gură, că-i pute!... 
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   Mai  mulţi  bărbaţi, în   vestiarul  de   la   sala  de   fitness.  Deodată, un 
celular începe  să  sune  pe  o  bancă.  Un  bărbat  răspunde:     
   - Alo! 
   - Iubire, eu sunt!, se auzi mieros o voce de femeie.   
   - Oh, draga mea!   
   - Eşti  la  sală?     
   - Da.   
   - Ce bine! Sunt  la  numai  două  străzi  de  tine.  Am  văzut  aici  o  blană  
persană.  Tare  îmi  place.  Pot  să  o  cumpăr?     
   - Cât costa?  
   - Numai 1500 de dolari.   
   - Bine,  cumpăr-o, dacă  îţi  place...     
   - Oh,  iubire,  înainte  să  vin  aici  m-am  oprit  la  reprezentanţa  Mer-
cedes, m-am uitat la ultimele modele.   Am   vorbit   cu   vânzătorul   şi  
mi-a   arătat   o   ofertă   foarte   avantajoasă.      Ştii,   m-am   gândit   că   ar  
trebui  să  schimbăm  BMW-ul de anul trecut...   
   - Cât e?   
   - Numai 60.000 de dolari.   
   - Bine,  dar  alege  una  care  să  aibă  tot  ce  se  poate  extra.     
   - Da,   şi   înainte   să   închid,   încă   un   lucru... S-ar   putea   să   fie   prea  
mult... Azi    dimineaţă  m-am  oprit  la  agenţia  de  vânzări  imobiliare  şi, 
ce să  vezi, e de  vânzare casa aceea care ne-a  plăcut  aşa  de  mult,  cu 
piscină,  parc  şi  în  spate, plaja...   
   - Cât se cere?   
   - Numai 450.000 de dolari, e  un  preţ  excelent!... 
   - Bine,  mergi  şi  cumpăr-o,  dar   înainte  oferă-le numai 420.000 de 
dolari...   
   - Bine,  dragă, mersi mult,  eşti  un  dulce! Te iubesc mult!  
    - Şi  eu  te  iubesc!  Pa!   
   Bărbatul  închide,  respiră  adânc, ridică  telefonul  în  aer  şi  întreabă:   
   - Nu  ştie  careva  a  cui  e  telefonul  ăsta? 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

183 



   O  fetiţă  îşi  vede  tatăl  ieşind  gol  puşcă  de  la  baie  şi, contrariată de 
ce  a  văzut, se  duce  să  o  întrebe  pe  mama  sa: 
   - Mami, spune-mi, când voi fi mare, o  să  am  şi  eu  o  coadă   între  
picioare,  aşa  cum  are  tata? 
   - Da, fata mea,  îi  răspunde  mama,  dacă  o  să  fii  cuminte,  o  să  ai  şi  
tu  una  la  fel.  Dacă  nu  o  să  fii  cuminte,  o  să  ai  mai  multe!... 



   Nevasta   te   învaţă   despre   jurământ: Zi   să   mori   tu   că   n-ai   băut  
nimic? 



   Ajung ieri acasă mai devreme şi  văd  un tânăr, alerga gol pe stradă. 
L-am întrebat: De ce faci asta? Mi-a răspuns: Din  cauză  că  ai  venit  
prea  devreme  acasă,  boule!. 
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   - Bărbatul  meu  este  un  pescar  nemaipomenit. A  prins  numai  peşti  
mari  în  deltă. Uite-l aici în fotografie cu un crap de 10 kg. 
   - Şi  bărbosul  ăla  din  barcă,  cine  este? 
   - A, un curios care trecea pe acolo! 
 

  
   Nevasta   te   învaţă   despre   greşeli: A fost   greşeala   mea   că   ţi-am 
făcut  toate  poftele! 
 

 
   Discuţie  între  Ion  şi  Maria:     
   ION:  Mărie,  te  măriţi  cu  mine?           
   MARIA:  Măi   Ioane,   ce   să   zic,   io  m-aş  mărita,   dar   să   îndeplineşti  
nişte  condiţii.    
   ION: Care?      
   MARIA:  Să  ai  casă,  să  ai  maşină  şi  să  ai  un  penis  de  40  de  cm.     
   ION:  Auzi,  Mărie,  eu  casă  — am,  maşină  — mi-oi  lua,  dar  să  ştii  că  
din penis nu-mi  tau  nici  măcar  un  centimetru.    


  
   Într-o  seară,  după  căsătorie,   Ion  şi  Maria   în pat.  Aude Ion de la 
fereastră:  cioc, cioc!.    Se  duce  el  la  fereastră  şi  aude  o  voce:     
   - Vezi  că  Maria  te  înşeală  cu  Gheorghe  pe  sub  plapumă.     
   Se  duce  Ion,  se  uită  sub  plapumă,  nu  vede  nimic.    Se  culcă  şi  aude  
iar la geam:   
   - Vezi  că  Maria  te  înşeală  cu  Gheorghe  pe  sub  plapumă.     
   Se  uită   iar   Ion,  nu  vede  nimic,  deschide  uşa  şi  se  uită  prin  curte.    
Caută   ce   caută,   la   un   moment   dat   se   aude   uşa   trântindu-se. Se 
duce  el  la  uşă,  uşa  închisă,  se  uită  pe  geam,  se  freacă  bine  la  ochi  şi  
zice:  
    - Ia  uite,  bă,  că  de-aici  aşa  se  vede!       
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   O  fetiţă  vede  pe  stradă  un  căţel  care  tocmai   lucra o  căţeluşă  şi   îl  
întreabă  pe  tatăl  său  ce  fac.  Tatăl,  jenat,  îi  răspunde: 
   - Căţeluşa  nu  vrea  să  se  ducă  acasă  şi  câinele  încearcă  să  o  ducă  el  
acasă. 
   - E ca ieri, cu  mama,  noroc  că  se  ţinea  bine  de  chiuvetă,  altfel  
poştaşul  o  ducea  în  mod  sigur  la  poştă. 
 

  
   Q:  Cum  se  defineşte  soţia  perfectă? 
   A: O nimfomană  care  e  patroana  unui  bar. 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  transformare: Când te-am luat, erai slab 
ca  o  aşchie,  acum  eşti  gras  ca  un  porc! 
 

  
   Q: Ce este mireasa? 
   A:   Fata   care   schimbă   atenţia   mai   multor   bărbaţi   pe   neatenţia  
unuia singur. 
 

  
   O nevastă  disperată sună  la  medicul  veterinar: 
   - Domnule doctor, soţul  meu   i-a dat pisicii mele  să  bea benzină.  
După  aia, s-a  învârtit  că  apucata  prin  casă  timp  de  vreo  două  ore  şi  
acum  stă  pe  canapea  şi  nu  se  mai  mişcă deloc. Ce s-a întâmplat? 
   La care, veterinarul: 
   - Benzină,  doamnă,  benzina!... 
 

  
   Q:  Ce  sunt  lungi  şi  place  femeilor?   
   A: Telenovelele... 
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   Animalele preferate ale nevestelor:  

o Nutria din dulap; 
o Jaguarul din garaj; 
o Armăsarul  de la hotel;  
o Boul  care  plăteşte  tot. 

 
  

   Un   soţ   cu   soţia   sa merg   la   farmacie   să   cumpere   câteva pilule 
Viagra.  El  reclamă: 
   - Cum?! 10 dolari o  pastilă?!  
   La care, soţia  sa: 
   - Lasă, 40 de dolari pe  an  nici  nu  e  aşa  de  scump... 
 

  
   Q: Care este deosebirea dintre o nevastă bună  şi  una  rea?   
   A: Nevasta bună  se  duce  în  Rai;  nevasta rea se duce unde vrea... 
 

  
   Nevasta  te  învaţă  despre  dureri: Nu am chef,  mă  doare  capul. 
 

  
   O nevastă   disperată   de   libidoul   ei   extrem   de   scăzut, auzind   că  
pastila  minune  Viagra  acţionează  şi   la  femei, a  luat  una  şi  a  plecat  
prin   pădure. Pe   umărul   ei   s-a   aşezat un corb. Un   tânăr tocmai 
trecea pe acolo şi nevasta  diperată, pătrunsă  de  un  văl  primăvăratic  
de dragoste, îi spune acestuia: 
   - Dacă  recunoşti  făptura  care  şade  la  mine  pe  umăr, îţi  voi  dărui  o  
noapte de dragoste!  
   Tânărul  se  concentrează  şi  zice: 
   - Un bou?... 
   - Un  bou  eşti  tu, dar  treacă  de  la  mine de data asta... 
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Bătrâni	  şi	  neliniştiţi 

Sus albim	  şi	  jos	  nu ,  pentru	  că	  sus	  avem	  doar 
necazuri, jos numai bucurii.  
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   - Bunico, nu mi-ai văzut o cutie de pastile pe care scria Ecstasy? 
   - Dă-le dracului de pastile, tu nu ai văzut că e un dragon în 
bucătărie?! 
 

  
   Stau   pe   bancă   în   faţa   blocului   două   bătrâne.   Trece   o   vecină  
tinerică  pe  lângă  ele. 
   - Ştii  tu  ce  noroc  are  asta?  Are  şi  soţ,  şi  amant,  şi  a  fost  şi  violată  
ieri seara! 
 

  
   De ce nu e bine sa faci sex cu femeile peste 40 de ani? 

o Dacă sunt dedesupt - nu au aer. 
o Dacă sunt deasupra - ameţesc. 
o Dacă sunt lateral - nu vezi la televizor. 

 
  

   La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă. Farmacistul o 
întreabă:  
   - Reţeta este pentru dvs.?  
   - Da.  
   - Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac 
nimic.  
   - Ba da, mă fac să dorm liniştită.  
   - Cum aşa?  
   - Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paha-
rul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!     
 

  
   Discuţie  între  doi pensionari: 
   - Anul  trecut  am  făcut  sex  o  singură  dată,  anul  ăsta  am  rărit-o... 
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   O  fetiţă  de  5  ani  se  plimba  cu  mama  ei  de  mână  pe  stradă, când, 
la un moment dat, se  întâlnesc  cu  un  căruţaş.  Calul  acestuia  tocmai  
avea  o  erecţie  şi  fetiţa, curioasă,  întreabă:   
   - Mamă, ce  are  calul  ăla  acolo?   
   - Nu  are  nimic,  dă-i  pace,  zice  mama  ca  să  îi  distragă  atenţia.   
   La care, căruţaşul, ofuscat:  
   - Apoi, doamnă  dragă,  dacă  şi  asta-i  nimic… 
 

  
   Oamenii  tineri,  care   încă  muncesc,  mă   întreabă  din  când   în când 
ce   fac   acum,   că   sunt   ieşit   la   pensie,   cu timpul meu liber. Spre 
exemplu, deunezi, am fost   prin   centru   la   cumpărături.   Am intrat 
într-un supermarket pentru cinci minute,  ca  să-mi  cumpăr  o  pâine. 
Când   am   ieşit,   un   poliţist   scria   o   amendă   pentru   parcare în loc 
nepermis. I-am zis:  
   - Ce-ar  fi  să  iertaţi  un  bătrânel  de  data  asta? 
   El m-a ignorat şi  a  continuat  să  scrie  amenda.  I-am  zis  atunci  că  e  
un comunist. S-a oprit, s-a  holbat  la  mine  şi  apoi  a  început  să  scrie  
altă   amendă. Am continuat prin a-i spune   că   e   un   mâncător   de  
rahat.  A  terminat  şi  cu  a  doua  amendă  şi  a   început  să  o  scrie  pe  a  
treia. Am  continuat   aşa   vreo  20  minute.  Cu   cât   îl   zgândăream,   cu  
atât scria mai mult. Nu-mi  păsa. Nu  era  maşina  mea.  Nu  am  maşină. 
Eu venisem cu autobuzul. Încerc să  mă  distrez   puţin   în   fiecare   zi,  
acum,  că  sunt  la  pensie.   
   E important la vârsta mea. 
 

  
   O   babă   vine   la   o   altă   babă   din   vecini, să   meargă   amândouă   la  
biserică. 
   - Auzi, Floare, ce zici, să-mi  iau  şi  sutien? 
   - Apăi,  ia-ţi, că  plouă  şi-i noroi afară! 
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   Se  întâlnesc  doi  bătrâni  de  70  de  ani: 
   - De când iau Viagra, mă  simt  ca  de  20! 
   - Dar de   unde   aşa   o   prostie,   pe   mine   mă   deranjează   grozav   la  
grădinărit... 



   Q:  De   ce  primesc  mai  nou  bătrânii   de   la   azil  obligatoriu câte un 
sfert de Viagra?  
   A: Să  nu  mai  urineze  pe  pantaloni. 



   Zice  un  bătrân: 
   - De când iau Viagra, ştiu  de  fiecare  dată  unde  să  îmi  agăţ  pălăria. 



   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  bătrân  care  a  luat  Viagra  şi  unul  care  
nu  a  luat  încă?   
   A: Cel care a luat-o, speră să  mai   trăiască, iar cel care o va lua, 
trăieşte  în  speranţă... 
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   Sunt alături de toţi cei care au trecut de 40 de ani, iar cei care încă 
n-au trecut, să nu râdă şi să aibă speranţă, că într-o bună zi vor 
ajunge acolo! 
 

  
   Trei  surori  bătrâne  stăteau  împreună,  în  aceeaşi  casă. 
   Într-o  seară,  una  dintre  ele   îşi  pregateşte  o  baie  ca   lumea,  pune  
un  picior  în  apă,  se  opreşte  şi  ţipă  la  celelalte: 
   - Heeei, eu intram  acuma  în  baie  sau  ieşeam? 
   Una  dintre  celelalte  două  surori,  aflate  la  parter,  răspunde: 
   - Nu  ştiu,  stai  să  vin  sus, să  văd.  Începe  să  urce  scările,  dar, pe la 
jumătate, se  opreşte  şi  întreabă: 
   - Hei, eu urcam  scările  acuma, sau coboram? 
   A treia îşi   zice   în   sinea   ei: “Doamne   fereşte,   ce   v-aţi   prostit  
amândouă!”. Şi bate de trei ori în lemn. Apoi, cu voce tare: 
   - Staţi  să  văd  întâi  cine-i  la  uşă  şi  apoi  vin  eu să  v-ajut... 
 

  
   Patru  inşi  (unul de 30 de ani, unul de 40 de ani, unul de 50 de ani 
şi   unul de 60 de ani) se duc la pescuit. Pe  malul   celălalt   al   râului 
apar patru gagici superbe, care  se  dezbracă  şi  se  întind  la  plajă. 
   Cel de 30 de ani: 
   - Băieţi,  eu  am  terminat  cu  pescuitul,  mă  duc  la  fete. 
   Şi  sare  în  apă  şi  înoată  până  pe  malul  celălalt. 
   Cel de 40 de ani: 
   - Mă,   daca   aş   avea   o   barcă,   mai   că   m-aş   duce   şi   eu   pe malul 
celălalt  la  fete. 
   Cel de 50 de ani: 
   - Măi,  dar oare nu or veni ele încoace? 
   Cel de 60 de ani: 
   - Dar ce  dracu  vă  agitaţi  atâta, măi,  nu  le  vedeţi  şi  de  aici? 
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   O băbuţă merge la ginecolog.  
   - Ce  problemă  aveţi?, o  întreabă  doctorul.  
   - Am  un  necaz  cu  păsărica,  zice  băbuţa.  
   Se  uită  doctorul  între  picioarele  ei  şi-i declară mucalit:  
   - Doamnă,  asta  nu-i  păsărică,  e  deja  un  vultur  pleşuv! 
 

  
   Doi  bătrânei,  după  ce  s-au  îmbătat,  au  decis  să  meargă  la  o  casă  
de  toleranţă. Odată  ajunşi  acolo, patroana   îi  priveşte  cu  atenţie,  o  
cheamă  pe  servitoare  şi  îi  zice: 
   - Du-te   în  primele  două  camere  şi  pune  câte  o  păpuşă  gonflabilă  
în  fiecare  pat.  Moşii  ăştia  sunt  atât  de  beţi, încât nu-şi  vor  da  seama  
de  diferenţa.  N-am  de  gând  să-mi folosesc  fetele  pentru  nenorociţii  
ăştia  de  moşi. 
   Servitoarea   îndeplineşte   ordinele   şi   bătrâneii   se   duc   în   respecti-
vele  camere  şi  îndeplinesc tema ce corespundea locului. 
   În  drum  spre  casă,  unul  dintre  bătrâni  zice: 
   - Cred  că  femeia  care  a  fost cu  mine  era  moartă! 
   - Moartă?! De ce crezi asta? 
   - Păi, nu s-a  mişcat  şi  nici  n-a  vorbit  în  timp  ce  făceam  dragoste. 
   - Putea   fi   chiar   mai   rău,   spuse   celălalt.   Eu   cred   că   a   mea   era  
vrăjitoare! 
   - Vrăjitoare?!  Ce  te  face  să  crezi  aşa  ceva? 
   - Păi,   să   vezi,   când   eram   la   preliminarii, am  muşcat-o un pic de 
fund, atunci ea mi-a   tras   o   băşină   în   faţă,   a   ieşit   zburând   pe  
fereastră  şi  mi-a  mai  luat  cu  ea  şi  proteza! 
 

  
   Un puşti, pe stradă: 
   - Mamaie, matale eşti curvă?  
   - Nesimţitule, pe cine faci tu mamaie? 
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   La   bancă   se   înfăţişează   un   bătrânel   care   cere   să   i   se   acorde   un  
credit  destul  de  mare.  Puţin  jenat,  angajatul  băncii  îl  întreabă:   
   - Ce  vârstă  aveţi? 
   - 85  de  ani,  răspunde  senin  bătrânelul. 
   - Ştiţi,   la  această  vârstă  aveţi  nevoie  de  cineva  care  să  garanteze  
că  veţi  achita  împrumutul,  îi  explică  funcţionarul. 
   - A, nici o problema, vin cu tata! 
   Blocat,  funcţionarul  exclamă:   
   - Cu  tata?  Imposibil!  Dar  câţi  ani  are? 
   - 110,  replică  bătrânul. 
   - Haideţi,  vă  rog,  insistă  el.  
   - Ştiţi,  avem  nevoie  de  bani  pentru  nunta  bunicului. 
   Din  ce  în  ce  mai  uimit,  angajatul  băncii  întreabă: 
   - Dar  câţi  ani  are  bunicul  dumneavoastră? 
   - 140,  veni  răspunsul.   
   - 140?,  strigă  funcţionarul.  Şi  la  vârsta  asta  mai  vrea  să  se  însoare? 
   Bătrânelul  răspunse,  făcând  cu  ochiul:   
   - Ei,  nu  prea  vrea  el,  dar  îl  împing  părinţii. 
 

  
   Femeia îşi întreabă soţul ce ar vrea pentru micul dejun: 
   - Nişte ochiuri cu şuncă? Suc de grapefruit şi o ceaşcă de cafea? 
   EL: Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
   La pranz, ea îl întreabă din nou: 
   - O ciorbică de burtă? Un grătar cu cartofi prăjiţi? Nişte berici? 
   EL: Nimic, cred că de la Viagra mi-am pierdut pofta de mâncare. 
   Seara, la cină, ea vine din nou cu oferta: 
   - O slăninuţă bună cu ceapă roşie? Un pic de telemea cu roşii? 
Nişte vinuţ? 
   EL: Nimic, cred că de la Viagra mi-am pierdut pofta de mâncare. 
   EA: Atunci dă-te naibii jos de pe mine, că mor dracului de foame! 
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   Două bătrânele  s-au  hotărât  să  meargă  împreună  în  vizită  la  prie-
tena lor Clementina. Ajunse acolo, au  fost  primite  cu  multă  bucurie  
de   ea   şi   au   fost tratate   cu   o   cafeluţă.   După   ce   au   stat   puţin   de  
vorbă, Clementina le spune: 
   - Vai, dragele mele, am  stat  atâta  de  vorbă  şi  nu  v-am  făcut nicio 
cafeluţă! Vin acum cu ea... 
   Şi  aşa,  din  uitare  în  uitare,  le-a  făcut  vreo  şapte  cafeluţe,  până  să  
plece.  În  drum  spre  casă,  una  dintre ele îi spune celeilalte: 
   - Ai văzut  ce  s-a sclerozat Clementina?  Am  stat  atâta  timp  la  ea  şi  
nu ne-a dat nici  o  cafeluţă! 
   - Cum  dragă,  ai  fost  la  ea  şi  nu  m-ai  chemat  şi  pe  mine?! 



   Doi  moşuleţi  stau  pe  o  bancă.  La  un  moment  dat,  pe  lângă  ei  trece  
o tipă  trăznet.  Unul  dintre moşi  către  celălalt:

- Mamă, ce mai penis i-ar trebui lui asta!
La care, tipa  se  întoarce  către  ei:
- Mie, mă?  Poate  vouă, amărâţilor!
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   Vârstele bărbaţilor în raport cu ale avioanelor 
   Până în 20 de ani: Avion de Hârtie. 
   Numai  zboruri  rapide,  de  scurtă distanţă şi foarte scurtă durată. 
   De la 20 la 30: Avion de vânătoare. 
   Întodeauna la post, 7 zile pe săptămână. Atacă   orice   obiectiv.  
Capabil sa execute diferite misiuni, chiar atunci când acestea sunt la 
intervale scurte de timp. 
   De la 30 la 40: Aeronavă comercială. 
   Menţine  orare   regulate.  Are destinaţii destul de cunoscute şi de 
rutină. Zborurile întodeauna ies la ora prevăzută, dar mai necesită 
mutări şi adaptări care irită clienţii. 
   De la 40 la 50: Aeronavă comercială pentru zboruri internaţionale. 
   Functionează la ore de lux. Are destinaţii de înalt nivel cu rare 
abateri. Clientela soseşte cu mari speranţe, la sfârşit iese obosită, 
dar satisfacută. 
   De  la  50  la  60:  Aeronavă cargo. 
   Pregătiri intense şi multă muncă înainte de decolare. Odată în 
aer, manevrează lent şi oferă foarte puţin confort în timpul zbo-
rului. Clientela este compusă în majoritate din valize şi tot felul de 
vechituri, uneori şi pasageri clandestini. 
   De la 60 la 70: Deltaplan. 
   Necesită condiţii externe excepţionale pentru a-şi lua zborul şi o 
muncă teribilă pentru a decola, iar după aceea evită manevre 
bruşte, pentru ca să nu cadă înainte de timp. După aterizare, 
demontează şi strânge tot echipamentul. 
   De la 70 la 80: Planor. 
   Zboară uneori, dar numai ajutat. Repertoriul manevrelor este 
extrem de limitat. Odată ajuns la sol are nevoie de ajutor pentru a 
ajunge la hangar. 
   Dupa 80: Aeromodel. 
   Este  doar  decorativ,  de  funcţional nici nu se mai pune problema. 
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   Un bătrân de 75 de ani merge la spital să facă o analiză a spermei. 
Doctorul îi dă un borcan şi-i spune: 
   - Ia borcanul ăsta şi vino cu analiza mâine! 
   A doua zi, bătrânul apare, cu borcanul la fel de curat şi gol ca ziua 
trecută. Doctorul întreabă ce s-a întâmplat, iar bătrânul explică: 
   - Ştiţi, doctore, uite ce-am păţit: Prima dată am încercat cu 
dreapta, apoi cu stanga, şi nimic. Apoi am chemat-o pe nevastă-
mea. A încercat şi ea şi cu mâna dreaptă, şi cu mâna stângă, apoi cu 
gura: prima dată cu proteza, apoi fără proteză, şi tot nimic. Apoi am 
chemat-o pe vecina de alături: a încercat şi ea şi cu amândouă 
mâinile, şi cu gura, şi tot fără rezultat. 
   Doctorul era şocat: 
   - Ai chemat-o pe vecina? 
   Iar bătrânul răspunde: 
   - Da, şi  oricât ne-am chinuit, n-am reuşit să deschidem borcanul! 
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   Sindromul  Atenţiei  Deficitare  la  Vârstă  Avansată (SADVA) 
   Explicăm  simptomele  acestei  boli,   căreia  nu   i   s-a  descoperit   încă  
tratamentul potrivit, prin exemplul propriu: 

o Am  hotărât  ieri  să  spăl  maşina:  am  luat  cheile  şi  am  pornit  
spre   garaj,   moment   în   care   tocmai   am   văzut   corespon-
denţa  pe  masă. 

o Bun,   o   să  merg să   spăl  maşina,   dar  mai   întâi   să   arunc   o  
privire,  poate  că  e  ceva  urgent. 

o Am  pus  cheile  maşinii pe birou lângă  scrisori  şi, aruncându-
mi ochii, am  văzut  că  erau  câteva  facturi  de  plată  şi  multă  
publicitate  inutilă,  drept  pentru  care  am  hotărât  s-o arunc, 
dar  am  văzut  că  gunoiul  era  plin. 

o M-am   gândit   că-i   mai   bine   să-l golesc întâi. Am pus 
facturile pe birou, dar mi-am   dat   seama   că   ar   fi   mai  
înţelept   înainte  de  orice   să  merg   la  bancomatul   de   lângă  
casă  şi  să  plătesc  facturile. 

o Am   lăsat   gunoiul   jos,   am   luat   facturile   şi  m-am îndreptat 
spre  uşă. 

o Unde   să   fie   cardul  de  bancomat?  Ah,   în  buzunarul  hainei  
pe care am avut-o ieri pe mine! 

o Trecând   pe   lângă   masă,   dau   cu   ochii   de   berea   pe   care  
tocmai o beam.  

o Mă   duc   după   card, dar  mai   întâi   o   să   pun   berea   asta   la  
frigider.  

o În  drum  spre  bucătărie, constat  că  plantele  au  un  aer  cam  
ofilit;  ar  trebui  să  le  ud. 

o Pun  berea  pe  masă  din  bucătărie,  când,   ia  te  uită,  dau  de  
ochelari!  

o Îi  căutăm  de  câteva  ore.  Să-i pun bine repede! 
o Iau  un  vas  cu  apă  şi  dau  să  mă  duc  spre  sufragerie.  
o Am uitat telecomanda televizorului aici.  
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o Deseară,  când  o  să  vrem  să  dăm  drumul  la  TV, nimeni n-o 
să-şi  aducă  aminte  s-o  caute  la  bucătărie.   

o Mai bine s-o duc imediat în sufragerie.  
o Pun  ochelarii  pe  masă  şi  iau  telecomanda.   
o Pun  apă  la  plante, dar  vărs  şi  pe  parchet.   
o Las  telecomanda  pe  sofa  şi  merg  să  iau  o  cârpă  să  şterg  pe  

jos.  
o Trecând prin hol, mă  gândesc  că  ar  trebui  să  schimb  rama  

unui tablou. 
o Merg mai departe, dar  nu  mai  ştiu  ce  mă  duceam  să fac! 
o Ah! Ochelarii Nu! Mai întâi, cârpa! O iau. 
o Dar dau  cu  ochii  de  coşul  de  gunoi  plin. 
o La  sfârşitul  zilei:  maşina  e  tot  nespălată,  facturile  nu  le-am 

plătit,   berea   s-a   trezit   pe   masă,   la   plante   am   pus   două  
picături  de  apă,  nu  ştiu  unde  este  cardul,  nici  ochelarii,  nici  
cheile  maşinii. 

o Când  încerc  să  înţeleg de ce n-am  făcut  nimic  astăzi,  rămân 
ca  trăznit  pentru  că  ştiu  c-am  fost  ocupat  toată  ziua!   

o Îmi  dau  seama  că  e  grav  şi  că  trebuie  să  merg  la  medic,  dar  
mai întâi cred c-o  să  mă  uit  pe  restul  corespondenţei.   

   Trimiteţi   acest  mesaj   tuturor   cunoscuţilor voştri  de peste 40 de 
ani, pentru  că  eu  nu-mi mai amintesc cui l-am trimis. 
   Nu mi-l  trimiteţi  înapoi, pentru  că  s-ar putea să  uit  şi  să  vi-l trimit 
şi  eu  din  nou! 
 

  
   Dialog  bătrânesc 
   - Am  visat  că  stăteam  la  masă. 
   - Şi  ce  mâncai? 
   - Nu mâncam nimic, fiindcă  eu  dorm  cu  gura  deschisă. 
   - Şi... te-ai  săturat? 
   - Sigur  că  m-am  săturat.  De somn. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 199 

  
   Foştii  colegi  obişnuiau  să  se   întâlnească  o dată   la  zece ani,  ca  să  
petreacă  o  seară  împreună. 
   La vârsta de 40 de ani, s-au   întâlnit   şi, după  ce au fost analizate 
câteva propuneri, s-au decis pentru restaurantul Leon, unde - după  
spusele celui care l-a propus - era   o   chelneriţă   cu   nişte   sâni   de-ţi  
venea   să-ţi   iei   lumea-n   cap,   iar   pe   deasupra   şi   cam   libertină,   în  
concepţii,  desigur. 
   După  zece ani, la vârsta de 50 de ani, s-au  întâlnit  din  nou  şi, după  
ce au fost analizate câteva propuneri, s-au decis pentru restau-
rantul Leon, care - după   spusele   celui   care   l-a propus - avea un 
meniu  grozav  şi  nişte  vinuri  superbe. 
   După  alţi  zece ani, la vârsta de 60 de ani, s-au  întâlnit  din  nou  şi, 
după   ce   au   fost   analizate   câteva   propuneri,   s-au decis pentru 
restaurantul Leon, unde - după  spusele  celui   care   l-a propus - era 
linişte  şi  nu  se  fuma. 
   După  alţi  zece ani, la vârsta de 70 de ani, s-au întâlnit din  nou  şi, 
după   ce   au   fost   analizate   câteva   propuneri,   s-au decis pentru 
restaurantul Leon, care - după  spusele  celui  care  l-a propus - avea 
ascensor  şi  acces  pentru scaune cu rotile. 
   După  alţi  zece ani, la vârsta de 80 de ani, s-au  întâlnit  din  nou  şi, 
după   ce   au   fost   analizate   câteva   propuneri,   unul   a   propus  
restaurantul Leon, la care unul dintre colegi a exclamat: 
   - Ce   idee  minunată!   De   multă   vreme voiam   să   merg   la   restau-
rantul Leon. Acolo n-am  fost  niciodată! 
 

  
   Alt  dialog  bătrânesc 
   - Ce faci? 
   - Stau. 
   - Ia o pauza! 
   - Bine zici! Merg  să  mă  culc. 
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   Georges,  un  bărbat  de  o  vârstă înaintată, trăia  în  Vancouver. Când 
se  pregătea  de  culcare,   soţia   îi   spune  că  a   lăsat   lumina  aprinsă   în  
curte. Georges s-a dus s-o  stingă  şi-a  văzut  că  hoţii îi furau din curte 
şi  din  grădină. A  sunat  repede  la  Poliţie.  Este  întrebat  dacă  hoţii  au  
intrat  în  casă  şi  l-au atacat. 
   - Nu,  răspunde  el,  dar  continuă  să-mi  fure  din  curte  şi  din  grădină. 
   Operatorul  îi  răspunde: 
   - Ne  pare  rău, dar  toate  maşinile de patrulare sunt pe teren. Încu-
iaţi-vă  în  casă  şi  vom  trimite  pe  cineva  când  se  întoarce  la  sediu. 
   Georges închide.   Stă el  puţin,   vreme  de  30   secunde, şi   sună din 
nou  la  Poliţie: 
   - Bună  seara,  tocmai  v-am  sunat  înainte;  vreau  să  vă  spun  de  hoţii  
din   curte...   Nu   vă  mai   faceţi   griji   şi   nu  mai   trimiteţi   pe   nimeni   să  
verifice. Tocmai i-am  împuşcat!   
   Şi  închide  telefonul.  În nici 5  minute,  6  maşini  de  poliţie,  o  echipă  
de  trăgători  de  elită,  un  elicopter,  2  camioane  de  pompieri, o am-
bulanţă şi  şeful poliţiei  locale  erau  la  faţa  locului,  reuşind  să  prindă  
hoţii  în  flagrant  delict. 
   Un  poliţist  îi  spune: 
   - Credeam  că  i-aţi  împuşcat! 
   La  care  Georges  răspunde: 
   - Şi  eu, care  credeam  că  nu  aveţi  pe  nimeni  disponibil! 
 

  
   Încă  un  dialog  bătrânesc 
   - Ce se vinde la acest rând? 
   - Nu  ştiu.  Întreabă-l pe primul. 
   - Domnu’, din capul rândului, ce se vinde aici? 
   - Nimic. Eu m-am oprit, fiindcă  uitasem  unde  am  plecat! 
   - Şi, dacă  v-aţi  amintit, de ce nu plecaţi? 
   - Păi, dacă  plec, pierd rândul. 
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   Un  bătrânel  gârbovit,  cu  baston  şi  părul  albit  de  trecerea  timpului,  
se  plimba  prin  parc.  Doi   tineri  mergeau   în  spatele   lui  şi   râdeau  de  
el.  Bătrânelul  se  întoarce  către  ei  şi  le  spune:   
   - Nu  va  place  bătrâneţea?  
   - Ce spui tataie, ai înnebunit?,  răspunse  unul. 
   - Cum  să  ne  placă  bătrâneţea!?,  se  miră  celălalt. 
   - Atunci  să  n-aveţi  parte  de  ea! 
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   Doi  moşnegi  se  întâlnesc: 
   - Ce mai faci, Vasile? 
   - Uite, am fost la femei. 
   - Şi  cum  a  fost? 
   - Mai  curat  decât  la  bărbaţi. 
 

  
   Două  babe  merg  pentru  prima  oară  la  o  cursă  de  cai  şi  pariază  pe  
calul  cel  mai  frumos.  Acesta  pierde  şi  babele  se  consolează: 
   - Nu-i   nimic,   în   locuinţele  noastre  mici   nu  am   fi   avut oricum loc 
pentru un cal! 
 

  
   Pensionarii povestesc: 
   - Crăciunul  este  cea  mai  faină  sărbătoare. 
   - Dar  să  faci  sex  este  mai  plăcut! 
   - Adevărat,  dar  Crăciunurile  vin  mai  des... 
 

  
   Două  adolescente  în  tren: 
   - A  plouat  bine  pe  la  noi,  roşiile  s-au  făcut  — atâta! 
   - Şi  pe  la  noi,  castraveţii  cresc  — uite atâta! 
   O bătrânica  surdă  din  acelaşi  compartiment  de  tren: 
   - Şi  unde  spuneaţi  că  stă  băiatul  ăsta,  fetele  maichii? 
 

  
   O  băbuţă  oftă: 
   - Off!... Off!... Off! 
   O  întreabă  un tinerel: 
   - De  ce  oftezi,  maică? 
   - Fuck off! 
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   La  un  bătrân  de  95  de  ani, vine  un   reporter   ca   să-l întrebe cum 
trăieşte,  care  este  secretul  longevităţii  sale. 
   - Eu, tinere, am un program pe care-l  respect  cu  stricteţe.  Uite, de 
exemplu,  în  fiecare  dimineaţă,  la  ora  6, fac pipi. 
   - Interesant,  şi  mai  departe? 
   - Păi, la ora 6.30, fac caca. 
   - Bun,  şi  după  aceea? 
   - După  aceea,  mă  scol  din  pat. 
 

  
   O  femeie  în  vârstă,  ţinând  de  lesă  un  căţel,  se  apropie  de  trecerea  
de  calea  ferată  şi-l  întreabă  pe  cantonier: 
   - La  ce  oră  vine  trenul  dinspre  Mizil? 
   - La zece treizeci. 
   - Şi  cel  dinspre  Ploieşti? 
   - Dacă  circulă  normal,  la  unsprezece. 
   - Acum cât o fi ceasul? 
   - E  nouă  şi-un sfert. 
   - Hai,  Bubi,  putem  să  traversăm. 
 

  
   - Când  am  să  ies  la  pensie, am  să  mă  aşez  într-un  balansoar  şi  zile  
de-a  rândul  am  să  stau  nemişcat. 
   - Şi,  după  aceea? 
   - După  aceea  am  să  încep  să  mă  legăn. 
 

  
   Doi  moşi  pe  o  bancă.  Trece  o  tipă  trăznet.  Unul  din  moşi: 
   - Ptiu!, ce mai sculă i-ar trebui lui asta!  
   Tipa îi  aude  şi  se  întoarce  contrariat: 
   - Mie,  boşorogilor? Poate vouă! 
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   - Când  eram  tânăr, oho, acum 50 de ani, o  fetişcană  superbă  era  
pe punctul de a-şi  sacrifica  viaţa  pentru  mine! 
   - Cum  aşa? 
   - Da... Am cerut-o  în  căsătorie  şi  mi-a  spus  că,  decât  să  se  mărite  
cu  mine,  mai  bine  se  aruncă  înaintea  trenului... 



   Doi  moşi  stau  pe  bancă.  Unul  îi  zice  celuilalt: 
   - Aaaaa venit priiimăvaaaaraaa... 
   - Ce-ce zziiiiiici? 
   - Aaaaa venit priimăvaaaraa... 
   - Ce-ce zziiiici? 
   - Du-te dracului de surd! 
   - Aaaaa!  A  venit  primăvara? 
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   Două  babe  citeau  ziarul: 
   - Auzi  tu,  zice  una,  două  babe  violate  în  Ferentari! 
   - Şi  noi  stăm  ca  proastele  în  Titan! 
 

  
   Două  bătrâne  sporovăiesc  la  o  cafeluţă  mică şi  slabă: 
   - Am  auzit,  draga  mea,  că-ţi  plac  filmele  sexy! 
   - Şi  de  ce  să  nu-mi  placă?! În fond, la cei  şaptezeci  de  ani  ai  mei, e 
o  plăcere  total  nevinovată. 
   - Da,  dar   îţi  cumperi  mereu  bilet   în  primul  rând  din  faţă.  Nu  vezi  
bine? 
   - Ba  da,  nici  nu  port  ochelari,  dar  nu  vreau  să  asist  la  ce  se  întâm-
plă  în  rândurile  din  spatele  meu! 
 

  
   Un tip, la mare,   face  plajă   la  nudism  şi   se  alege  cu  arsuri  pe   tot  
corpul,  inclusiv  pe  penis.  Cum  nu  mai  suportă  arsurile,  ia  un  borcan  
cu   iaurt   şi-şi   bagă   penisul   în   el.   O   babă   care   trecea   pe   acolo   se  
opreşte  şi  se  tot  uită  la  el.  Tipul, supărat, îi spune babei: 
   - Ce  te  uiţi  aşa, mamaie, ce, n-ai  mai  văzut  penis? 
   - Ba, maică, penis   am  mai   văzut,   cum   să   nu,   dar   chiar nu   ştiam  
cum se-ncarcă! 
 

  
   Doi  moşi  stau  pe  bancă  şi  povestesc: 
   - Eu  am  acasă  un  câine... 
   - Şi  eu  o  focă... 
   - Şi  unde  doarme? 
   - În pat, la picioare! 
   - Dar nu pute? 
   - Nu, că  s-a  obişnuit! 
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   Doi   bătrâni   îşi   amintesc   de   un   hotel,   unde   după-masa   ţi   se  
prezenta un   spectacol   destul   de   neobişnuit.   Un   artist   îşi   scotea  
sexul   şi,   folosindu-l   ca   pe   un   ciocan,   spărgea   trei   nuci   dintr-o 
lovitură.  Cei  doi  revin  la  acelaşi  hotel  după  mai  mulţi  ani  şi  constată  
că   nu   s-a   renunţat   încă   la   spectacol.   Artistul   îmbătrânise, dar era 
tot acolo. De data asta, însă, a spart nu trei nuci normale, ci trei 
nuci  de  cocos.  La  sfârşit,  cei  doi  s-au dus în cabina artistului,  curioşi: 
   - De  ce  aţi  făcut  acesta  schimbare  în  program? 
   - Ah,  ştiţi  şi  voi  cum  e,  odată  cu  vârsta nu mai vezi chiar atât de 
bine... 
 

  
   Un  moş  intră într-un  bordel.  O  întreabă  pe  patroană  de  preţurile  
pentru  o  partidă  de  amor. 
   - 100  de  dolari   în  pat,  50  pentru  una  scurtă   în  baie  şi  10, dacă  o  
faci pe jos.  
   Moşuleţul  scoate  100  de  parai  şi-i  dă  patroanei. 
   - Bine, moşule, văd  că  vrei  s-o  mai  savurezi  o  ultimă  dată  în  pat... 
   - Ba nu! De zece ori pe jos! 
 

  
   O  babă  urcă   în   tramvai   şi, ca de obicei, toate locurile sunt ocu-
pate. La un moment dat, vede  un  puşti  stând pe un scaun. Aşteaptă  
vreo cinci minute, dar  băiatul  nu  se  ridică  şi  se  face  că  n-o vede pe 
babă. Asta, indignată,  îi  zice  acestuia: 
   - Nu  ştii  să  oferi  şi  tu  locul  celor  mai  în  vârstă?   
   Puştiul, tupeist, răspunde: 
   - Ce, te dor picioarele? Când  erai  tânără, ofereai  şi  tu   locul  celor  
vârstnici? 
   - Bineînţeles! 
   - Vezi, de-aia te dor picioarele! 
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   O   babă   vine   la   grădina   zoologică   şi   vede   o  mulţime   de   animale 
necunoscute.  Ajunsă   în   fata   coliviei  papagalului,   îi   pare   cunoscută  
pasărea  şi  îi  zice: 
   - Tu,  păsărică  mică  şi  colorată,  poţi  să  vorbeşti?   
   La care, papagalul: 
   - Dar tu, cioară  bătrână, dacă  poţi  să  zbori,  ia  ia-ţi  zborul!... 



   Un  moş   la bordel. Înainte  de  acţiune,  moşul   îşi  bagă două  gogo-
loaşe  de  vată  în  urechi  şi  îşi  prinde  nasul  cu  o  clamă  de  rufe.  Prosti-
tuara întreabă, puţin  nedumerită: 
   - De ce faci asta? 
   - Două   lucruri   urăsc   cel  mai   tare   în   viaţă:   zbieretele  muierilor   şi  
mirosul de cauciuc ars!... 
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   O  babă  călătoreşte  în  tren  cu  nişte  tineri  care  mestecau  gumă.  Îi  
întreabă  ce  mestecă, iar  aceştia,  ca  să-şi  bată  joc  de  ea,  îi  spun  că  e  
prezervativ  şi  se  cumpără  de  la  farmacie.  Baba,  cum  ajunge  în  oraş,  
merge la prima farmacie   şi   cere   un   prezervativ.   Vânzătoarea   o  
întreabă: 
   - Mai  poţi,  maică,  mai  poţi?   
   La care, baba: 
   - Iaca,  aşa, un  picuţ,  printre  gingii... 
 

  
   Un  moşneag  vine  la  doctor: 
   - Doctore, cred  că, aşa, încet, o  să  devin  impotent! 
   - Şi cum se manifestă  asta? 
   - Păi, să   vedeţi:   ieri   după-masă  — de trei ori; azi noapte — de 
două  ori; azi  dimineaţă  — numai  odată! 
 

  
   O  babă  se  privea  la  oglindă.  Moşul  se  apropie  şi  o  întreabă: 
   - La  ce  te  uiţi? 
   - La sânii mei. Antrenorul mi-a  zis  că  am  nişte  sâni  ca o femeie la 
20 de ani... 
   - Şi  nu  ţi-a  zis  că  ai  şi  un  cur  ca  de  60  de  ani? 
   - Nu, despre tine nu am vorbit... 
 

  
   Simptomele  îmbătrânirii 

o Mai întâi, uiţi  numele  persoanelor; 
o Apoi, uiţi  figurile  persoanelor; 
o Apoi, uiţi  să  te  închei  la  şliţ; 
o În cele din  urmă, uiţi  să  te  deschei  la  şliţ; 
o Final,  oglinda  îţi  arată  un  chip  necunoscut. 
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   Un  bătrân  se  laudă  la  club  unui  amic. 
   - Aseară  am  dus  acasă  trei  dansatoare... 
   - A, superficial, cum  te  ştiu  dintotdeauna! 
   - Şi  m-am culcat cu fiecare... 
   - Oho,  cu  apetitul  tău  sexual  exagerat dintotdeauna... 
   - Şi  pe  fiecare  am  dus-o la orgasm... 
   - Ehe, văd  că  ai  dobândit  între  timp  şi bune  cunoştinţe  lingvistice! 
 

  
   Un  moşneag  merge  la  bordel,  plăteşte  şi  îşi  ia  o  tipă  tare  la  pat.  În  
timp ce lucrează, o  întreabă: 
   - Ei, cum sunt? 
   - Ca trei de nu... 
   - Cum e aia? 
   - Păi, nu eşti  tare,  nu eşti  înăuntru  şi  nu îţi  primeşti  banii  înapoi!... 

  
   În  Cişmigiu,  pe  o  bancă,  doi  moşi,  dar moşi-moşi, discutau despre 
viaţa  lor  sexuală. 
   - Uite cum fac: eu   mă   descurc   cu   limba,   mă   duc   la   baba   mea  
acasă,  o  dezbrac,  îi  pun  nişte  zahăr  în  fofoloancă, îmi pun ochelarii 
şi  încep  s-o ling. 
   - Bine, bine!, înţeleg  că  o  dezbraci,   îi  pui   zahăr,  dar  de  ce   îţi  pui  
ochelarii? 
   - Păi, dacă  se  beşeşte, să  nu-mi sară  zahăr  în  ochi! 

  
   Unul  intră  în farmacie  şi  îi  zice  nervos farmacistei: 
   - Prezervativele  cumpărate  de  la  dumneavoastră  se  decolorează. 
   Un  moş  care  stătea  la  rând,  reclamă  şi  el: 
   - Da, da!... Şi  se  şi  îndoaie!... 
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   O  babă  merge  la  farmacie: 
   - Daţi-mi, vă  rog, un acid acetilsalicilic. 
   - Vreţi  o  aspirină, nu?,  vrea  să  fie  sigură  farmacista. 
   - Aşa-i, maică,  că  tot îi uit numele!... 
 

  
   - Sunt  supărat,  nu  mi  se  mai  scoală  de  10  ani... 
   - Să  bat  în  lemn,  mie  numai  de  5... 
 

  
   Un tip în tren,  cu  un  şobolan  pe  umăr.  În  faţa  lui,  o  babă.  Tipul,  ca 
tot omul, se scobea în nas, râgâia, se scărpina în cur. Baba, ca toate 
babele, s-a  oripilat  rău  la  fazele astea, dar n-a  zis  nimic  până  nu  s-a 
dat tipul jos   din   tren   şi   a   trecut, pe peron, prin faţa   geamului. 
Atunci, baba s-a  dezlănţuit: 
   - Nesimţitule! Fir-ai al dracului tu  cu  tot  neamul  tău,  urlă  baba  pe  
geam la el. 
   - Să-ţi  sparg  morminţii  mă-tii de babă afurisită,  căca-m-aş  în  adân-
cul  sufletului  tău  şi  târî-mi-aş  căcatul  pe  crucea  ta,  răspunde omul, 
cu aplomb. 
   Şobolanul  de  pe  umărul  lui  se  băgă  şi  el în  discuţie: 
   - Şi  dacă  ai  pisică,  spune-i c-am zis să-mi  mănânce  penisul! 
 

  
   Doi  pensionari  stau  în  parc  şi  discută despre  viaţa  lor  sexuală.   
   - Soţia  mea  şi  eu  avem  odată  pe an sex, spune primul. 
   - Soţia  mea  şi  eu  avem  aproape  în  fiecare  zi  sex!, zice al doilea. 
   Primul  face  o  faţa  lungă: 
   - Aproape  în  fiecare  zi!?  Asta  nu  cred!  Cum  aşa? 
   - Păi, luni  aproape  că  am  avut  sex,  marţi  aproape  că  am  făcut  sex,  
miercuri aproape... 
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   Un tip de 80 de   ani   se   duce   să-şi   facă   controlul  medical   anual.  
Doctorul  îi  ascultă  inima  cu  stetoscopul  şi  începe  să  dea din cap: 
   - Of, of! 
   Omul  îl  întreabă  pe  doctor: 
   - Care-i problema? 
   - Păi,  spune  el,  aveţi  un  murmur  la  inimă.  Fumaţi? 
   - Nu,  spune  moşul. 
   - Beţi  mult? 
   - Nu. 
   - Viaţă  sexuală  aveţi? 
   - Da,  bineînţeles! 
   - Păi, atunci, spune doctorul, mi-e   frică  cu  murmurul  ăsta, să  nu  
faceţi  un  infarct,  aşa  că  va  trebui  să  renunţaţi  la  jumătate  din  ea. 
   Uitându-se perplex la doctor, moşul spune: 
   - Care  jumătate  — privitul sau gânditul? 
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    În tramvai, înghesuială, şi  un  moşulică de  pe  scaun  i  se  adresează  
unei  domnişoare  ce  stătea  în  picioare: 
   - Dacă  doriţi, puteţi  să  staţi  la  mine  în  poală. 
   Tânăra, cu tupeu, se aşează.   După   câteva   momente, moşul   dă 
semne  de  nelinişte  şi, jenat, îi spune tinerei: 
   - Aţi  vrea,  vă  rog  frumos, să  vă  ridicaţi?  Ştiţi,  cred  că  totuşi  nu  sunt  
aşa  de  bătrân  cum  credeam... 
 

  
   Nepotul  îşi  întreabă  bunicul: 
   - Moşule,  ce  ţi-ai dori mai mult?  O  gagică  bună  sau  o  bomboană  
cu lapte?  
   La care, bunicul: 
   - Măi drace, tu  ştii  că  nu  mai  am  dinţi  în  gură!... 
 

  
   Un  moş  la  azil   îi  povesteşte  unei  colege  că  răposata  soţie  îi  ţinea  
penisul în  mâini  la  culcare  şi  numai  aşa  putea  să  adoarmă.  Bătrâna, 
miloasă, îl ajută, deci, şi  ea, să  poată  dormi  moşul.  Şi, într-adevăr, 
moşul  adoarme; doarme  ca  un  copilaş.  Aşa  câteva  nopţi,  dar, după  
o  săptămână, moşul  vine  la  ea  şi-i zice: 
   - Îmi  pare  rău, dar  am  găsit  altă!   
   Baba, supărată: 
   - Şi ce, mă  rog, are  ea  şi  eu  nu  am? 
   - Parkinson!... 
 

  
   O  gaşcă  de  băieţi  strigă  după  un  moş: 
   - Hei, bunicu’, ce-ai  zice  să-ţi  tragem  câţiva pumni?  
   - Auzi, mă,  ţâncilor, acu’s 25 de ani, i-am tras-o la o târfă...  Aşa  că  
s-ar  putea  să  fiu  tăticul, şi  nu  bunicul. 
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   Cică  era  odată  un  concurs  de  prins  melci.  Locul  I  — un  bătrân  de  
88 de ani; a prins doi melci. Locul II — un  bătrân  de  89  de  ani; a 
prins un melc. Locul III — un  bătrân  de  90  de  ani; nu a prins niciun 
melc, dar s-a strofocat foarte mult.  
   După   festivitatea   de   premiere, se iau interviurile;   reporteriţa 
ajunge  şi  la  cel  de  pe  locul  III: 
   - Cum  se  face  că nu  aţi  reuşit  să  prindeţi  niciun melc? 
   - Apăi,  fata  moşului,  eu, până  să  mă  aplec,  până să întind mâna... 
melcul...  ţuşti! 



   Trei moşi  pe  o  bancă.  Trece  o  tipă  bine.   
   - Mamă, ce-aş  mai  pupa-o pe asta!, zice primul  moş. 
   - Eu  aş  şi  pupa-o, aş  şi  pipăi-o!, zice al doilea. 
   - Eu  aş  pupa-o, aş  şi  pipăi-o şi...  parcă  mai  era  ceva!, zice al treilea. 
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   Doi  moşi  în  parc  văd  o  fată.  Unul  din  ei  se  duce  după  ea,  celălalt  îi  
spune   să   vină   a   doua zi   să   îi   povestească   ce   a   făcut.   A   doua zi, 
moşul  povesteşte: 
   - Păi, să  vezi,  tipa  m-a invitat la ea. 
   - Şi,  şi?!, întrebă  nerăbdător  celălalt.  Moşul  continuă: 
   - La primul, a fost ca în tinereţe:   extraordinar; la al doilea, au 
început durerile în genunchi, dar a mers... 
   - Mă  tu  ai  luat  Viagra?, întreabă celălalt. 
   - Nu, mă, n-am luat nimic, zice  moşul.  Dar  să  vezi,   la al treilea, a 
început  să  se  facă  simţită  vârsta,  ce  să-i faci! Şi, ce  să  vezi!  Gagica  
stătea  la  etajul  patru, în blocurile alea fără  lift... 
 

  
   Un  bătrân  de  70 de  ani  merge  în  luna  de  miere  cu  tânăra  lui  soţie.  
În   dimineaţa   primei   nopţi   petrecute   împreună,   tânăra   coboară   la  
barul  hotelului   şi   comanda  o  cafea  mare.  Văzând-o  cât  de  obosită  
este,  barmanul  o  întreabă, ironic: 
   - Ce v-a  făcut  bătrânul  dumneavoastră  soţ? 
   - Ştiţi,  explică femeia, mereu mi-a  spus  că  face  economii  de  peste 
cincizeci de ani, dar eu am crezut totdeauna  că  este  vorba  de  bani. 
 

  
   Un cuplu iese la   cină   într-un restaurant select pentru a aniversa 
nunta  de  aur.  Pe  drumul  spre  casă, ea  remarcă  pe  faţa  lui  o  lacrimă  
şi  îi  spune  duios: 
   - Ai  devenit  sentimental  cu  gândul  că  avem  deja  cinzeci  de  ani  de  
căsătorie? 
   - Nu, mă  gândeam  la  timpul  de  dinaintea  căsătoriei  noastre.  Tatăl  
tău  m-a  ameninţat  cu  puşca  de  vânătoare  şi  mi-a  spus  că  mă  aruncă  
în  puşcărie  pentru  50  de  ani, dacă  nu  mă  căsătoresc  cu  tine!  Mâine  
aş  fi  fost  un  om  liber!... 
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Munca	  şi	  consecinţele	  ei 

Cel mai trist loc de pe Pământ e locul de muncă. 
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   Nu   lăsa   nimic   pe  mâine. Mai   bine   lasă   pe   poimâine   – vei avea 
două zile libere. 
 

  
   Şeful intră la lucrătorii săi: 
   - V-am spus: în timpul lucrului, să nu fumaţi! 
   Unul dintre lucrători, uitându-se la şef: 
   - Dar cine lucrează? 
 

  
   Un  angajat  la  multinaţională e  chemat  în  biroul  şefului. 
   ŞEFUL:  Eşti  concediat!s 
   ANGAJATUL:  Seriooooos?!  Credeam  că  sclavii  se  vând! 
 

  
   - Anunţurile  în  ziare  dau  rezultate? 
   - Bineînţeles!   Ieri  am  dat  un  anunţ   în  ziar  că  suntem  în  căutarea  
unui  paznic,  iar  azi  deja  eram  jefuiţi. 
 

  
   La un interviu:  
   - Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră...  
   - Păi... m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucreazî în firmă.  
   - În general, cam un sfert...  
 

  
   - Cine a îndrăznit  să-mi  răscolească  biroul  în  halul  ăsta?, tună  di-
rectorul  după  ce  intră  pe  ușă. 
   - Băiatul  dvs.  cel  mic,  domnule! 
   - Talentat copil, nu-i  așa? 
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   Un  tip  se  plânge  la  serviciu  că  din  fereastră  lui  se  vede  camera  în  
care  se  dezbracă  fetele,  din  care  cauză  nu  poate  trăi  normal  şi  lucra.  
Vine  comisia,  priveşte  pe  fereastră  şi nu vede nimic. Îi spun tipului: 
   - Păi, nu se vede nimic! 
   - Dar  ia  urcaţi  pe  dulap! 
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   Din cauza serviciului meu sedentar şi consecinţă a acumulării de 
grăsime pe burtă, compania mi-a oferit un serviciu de antrenament 
personal într-o sală de sport pe o perioadă de o săptămână. Am 
acceptat bucuros şi chiar m-am dus personal să mă programez. 
   La   sală,   m-au   repartizat   la   o   instructoare   personală   pe   care   o  
cheamă   Nadia, o bunăciune   sculpturală   de   26   de   ani,   model   de  
echipament sportiv, după  câte  mi-am  putut  da  seama  după  afişele  
lipite   pe   pereţi.   Ea   mi-a   explicat   că   ar   fi   util   să-mi notez într-un 
carneţel  experienţele, pentru a putea observa eu însumi progresul. 
   Zis  şi  făcut. Acum  aş  vrea  să  împărtăşesc  cu  voi. 
   Prima zi: 
   M-am  trezit  la  6  dimineaţa, cum stabiliserăm.  Destul  de  greu  să  te  
scoli   din   pat   ca   să  mergi   la   sală, dar totul s-a schimbat când am 
ajuns  acolo  şi  am  văzut  că  Nadia  mă  aştepta. 
   Părea  o  zeiţă  greacă,  ochi  verzi  şi  un  surâs  uriaş,  cu  buze  cărnoase  
şi  spectaculoase.  Mi-a  făcut  un  tur  de  sală,  mi-a  arătat  aparatele  şi  
mi-a  măsurat  pulsul  după  cinci  minute  de  bicicletă. 
   Şi-a  făcut  griji, pentru  că  i  s-a  părut  pulsul  meu  accelerat, dar am 
profitat   ca   să-i   fac   un   compliment   şi   i-am   zis   că   era   din   cauza   ei, 
pentru  că  purta  un  costum  de  lycra  care-i  intra  în  poponeţ. 
   Mi-a  făcut  destulă  plăcere  s-o  urmăresc  dând  lecţii  de  aerobică  la  
finalul  zilei  mele  de  exerciţii.  Nadia  mă  menţinea  motivat  să-mi fac 
exerciţiile, în ciuda durerii mele de abdomen. 
   A doua zi: 
   Am  băut  două  ceşti  de  cafea  şi, într-un final, am  reuşit  să  ies  din  
casă.  Nadia  m-a  pus  să  mă  întind  cu  faţa  în  sus,  m-a  pus  să  ridic  o  
bară  grea  de  metal   şi  pe  urmă  s-a  mai   şi   hazardat   să-i  pună  nişte  
greutăţi!  Pe  banda  de  alergat, picioarele îmi erau cam moi, dar am 
reuşit  să fac  un  kilometru.  Surâsul  său  aprobator  şi  ochiadele  ei  au  
făcut  să  merite  osteneala.   
   Mă  simţeam  grozav.  Era  o  viaţă  nouă. 
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   A treia zi: 
   Singurul mod în care am   putut   să-mi   spăl   dinţii a fost punând 
periuţa   de   dinţi   pe   chiuvetă   şi mutându-mi capul dintr-o parte în 
alta.   Cred   că   am   o   hernie   abdominală.   Să   conduc   n-a fost deloc 
uşor:  până  şi  pentru  a  frâna  maşina  mă  durea.  Am  parcat  deasupra  
unei motociclete de livrare la domiciliu. 
   Nadia  şi-a  pierdut  un  pic  răbdarea  cu  mine, pentru  că  a  considerat  
că  scâncetele  mele  deranjau  pe  ceilalţi  asociaţi  ai  clubului.  Ca  să  fiu  
sincer, vocea  ei  mi   se  părea   cam  acută   aşa  devreme  dimineaţa   şi  
când   ridică   tonul   devenea   nazală   şi   foarte   supărătoare.   Mă   dor  
testiculele când  merg  pe  banda  alergătoare  şi   în  consecinţă  Nadia  
m-a   mutat   la   scară.   Mă   întreb   de   ce   mama   dracului   cineva   ar  
inventa  o  maşină  care  să  facă  ceva  ce  a  devenit  demodat  odată  cu  
apariţia  ascensoarelor?  Ea  mi-a  zis  că  o  să  mă  ajute  să  fiu  în  formă  
şi  să  mă  bucur  din  plin  de  viaţă.  Altă  imbecilitate  de-a ei! Fata asta e 
doar  frumoasă! 
   A patra zi: 
   Nadia  mă  aştepta  cu  nenorociţii   săi  ochi  verzi   sfredelindu-mă  ca  
un   pumnal   şi   cu   surâsul   său   batjocoritor   stil   Jack Nicholson în 
Batman. N-am  putut  evita  să  ajung  cu o  jumătate  de  oră  întârziere:  
fix timpul de cât am avut nevoie pentru a-mi   lega   şireturile de la 
adidaşi.  Cretina m-a  pus  să  lucrez  la  aparate, dar, când a fost un pic 
neatentă, am  fugit  să  mă  ascund  la baie. A  trimis  alt  instructor  după  
mine   să  mă   caute   şi, drept   pedeapsă, m-a   pus   să vâslesc   şi  mi-a 
scăpat  un  pârţ pe care l-a  auzit   toată  sala.  De  când  sunt  nu  m-am 
simţit  mai  ruşinat. 
   A cincea zi: 
   O  urăsc  pe  Nadia  mai  mult  decât  pe  orice  altă  fiinţă  de  pe  lume.  
Anemică  de  rahat,  cu  buzele  ei  cu  colagen,  blondă  fără  creier.  Dacă  
aş   mai   avea   o   bucăţică   de   corp   care   să   nu   mă   doară, i-aş   trage  
şuturi   în  fund,  mama  ei  de  dobitoacă.  A  vrut  să-mi  lucrez  tricepşii.  
Eu  nu  am  tricepşi.   
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   Şi, dacă   nu   vrea   să   sparg   pardoseala   sălii, să   nu-mi dea 
nenorocitele  de  bare  de  greutate  şi  nimic  altceva  ce  cântăreşte  mai  
mult decât un sandwich. Bicicleta m-a  făcut  să  leşin  şi  m-am trezit 
pe  patul  unei  nutriţioniste,  altă  slăbănoagă  imbecilă  care mi-a dat o 
lecţie  de  alimentaţie sănătoasă.  Nenorocita, habar n-are ce înseam-
nă  să-ţi  fie  foame.  De  ce  naiba  n-am  avut  baftă  de  ceva  mai  liniştit,  
cum  ar  fi  un  curs  de  bucătărie  sau  de  coafură?   
   A  şasea  zi: 
   Nenorocita dracului de Nadia mi-a   lăsat   un   mesaj   pe   robot,   cu  
vocea  ei  scârboasă,  pentru  a  mă  întreba  de  ce  n-am fost azi. A fost 
de-ajuns s-o  aud  ca  să  arunc  naibii  telefonul, dar  pe  urmă  n-am mai 
avut  forţa  să-l  ridic,  nici  să  ridic  telecomanda  televizorului,  în  conse-
cinţă  a  trebuit  să  suport  11  ore  un  singur  canal, nenorocitul  ăla  de  
National  Geographic.  Şi  a   trebuit  să  văd  un  program  despre   împe-
recherea  păsărilor,  şi  eu, care  nu  mă  mai  sunt  în  stare  să  fac sex de 
şase  zile. 
   A  şaptea  zi: 
   L-am  rugat  pe  şoferul  camionetei  bisericii  să  mă  ducă  la  slujbă, ca 
să-i mulţumesc  lui  Dumnezeu  că  a  trecut  săptămâna  asta.  Mai  mult,  
m-am  rugat  ca   la  anul  să  mă  trimită  să   fac  ceva  mai  distractiv:  un  
cateterism  cardiac  sau  o  analiză  de  prostată. 
 

  
   Patronul unei  companii  discută  cu  un  tânăr  care  caută  de  lucru:   
   - În primul  rând,  firma  noastră  este  foarte  obsedată  de  curăţenie,  
zice patronul. V-aţi   şters   picioarele   pe   covoraş   înainte   de   a   intra  
aici?  
   - O,  da!  Bineînţeles....   
   - În  al  doilea  rând,  continuă  patronul,  cerem  colaboratorilor  noştri  
sinceritate. Sunteţi  sincer? 
   - O,  da!  Bineînţeles.... 
   - Bine,  pentru  că  nu există  niciun  covoraş  la  intrare.... 
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   Mărirea  salariului 
 

MODEL CERERE 
 

Dragă  Ş€fule, 
   Fi€care  dintr€  angajaţii   instituţi€i  noastr€,   sunt€m  f€rm  d€votaţi  
atât  dumn€avoastră, cât  şi  instituţi€i.  
   Vr€m   profitabilitat€,   r€ntabilitat€,   dar   sunt€m   şi   noi   oam€ni   şi  
av€  m  n€voi.   
   Bazându-n€  p€  înţ€l€g€r€a  dumn€avoastră, aşt€ptăm  n€goci€r€a  
salariilor.  

Cel€  bun€!  
 

MODEL RĂSPUNS  ŞEF 
 

Dragi colegi, 
   Actuala NUanţă economico-socială   NU   vi   se   poate imputa doar 
vouă.   
   Noi  NUmai  alături  de  voi  putem  aNUnţa  buNUl  mers  al  agenţiei. 
   ANUnţul   prin   care   solicitaţi   contiNUU  majorări   salariale,   NU   ne  
suprinde.  
   Vă   aştept   NU   NUmai   mâine, ci oricând, la biroul meu, spre a 
corecta  NUanţele  sesizate.   
   Ţineţi  minte!  
   Răspunsul  meu  înseamnă  NUmai  apropiere  faţă  de  necesităţile  şi  
nevoile voastre!  

Cele bune,  
ss/Șeful  vostru  NUmit  oficial  să  lupte   

NUmai pentru drepturile voastre  
(care  cred  că  vor  fi  satisfăcute  NUmaidecât), 

NUțu  NUneaNU 
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   La un concurs pentru un  post  de  secretară  se  prezintă un  bărbat.   
   - Ştii  să  scrii? 
   - Nu. 
   - Ştii  să  dactilografiezi? 
   - Nu. 
   - Ştii  să  faci  cafea? 
   - Nu. 
   - Atunci de ce-ai venit aici? 
   - Ca  să  vă  spun  că  pe  mine  să  nu  contaţi. 
 

  
   Un tip se duce  la  Finanţe  pentru  un  interviu. 
   - Sunteţi  alergic  la  ceva? 
   - Da,  la  cofeină. 
   - Aţi  lucrat  pentru  serviciul  public  înainte? 
   - Da,  am  lucrat  în  armată. Am  fost  în  Afganistan  de  două  ori. 
   - Asta  vă  va  da  un  avantaj  de  5  puncte   la  ocuparea  acestui post. 
Aveţi  vreun  handicap,  de  orice  fel? 
   - Da.  O  mână  a  explodat  lângă  mine, când am fost acolo, şi  mi-am 
pierdut ambele testicule. 
   Intervievatorul  face  o  grimasă  şi, convins, spune:  
   - Bine!   Aveţi   suficiente   puncte   pentru   a   fi   angajat.   Programul 
normal zilnic este de la 8.00 la 16.00. Dar puteţi   începe  mâine   la  
12.00.  Şi  veţi  veni  în  fiecare  zi  de  la  12.00. 
   Tipul  este  nedumerit  şi  întreabă:   
   - Dacă orele  de  lucru  sunt  de  la  8.00  la  16.00,  de  ce  vreţi  să  vin  la  
12.00? Eu nu vreau nici un tratament special... 
   - Ceea  ce  trebuie  să  înţelegeţi  este  că  acesta  este  un  loc  de  muncă  
la  Finanţe.   În  fiecare  zi,  de   la  8.00   la  10.00,  ne  bem  cafeaua,  apoi,  
până   la   12.00,   ne   scărpinăm la testicule. Dumneavoastră   nu are 
niciun sens  să  veniţi  de  la 8.00. 
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   Un  muncitor   termină   de   pus  mocheta   într-o   cameră, după   care  
vrea   să   iasă   să   fumeze   o   ţigară.   Cum   nu-şi   găseşte   pachetul   de  
ţigări, se   întoarce   în   cameră   să-l   caute.  Vede  o  umflătură   chiar   în  
mijlocul  camerei,  sub  mocheta  proaspăt  pusă.  Îşi  zice  că  nu  are  sens  
să  scoată  mocheta  pentru  un  pachet  de  ţigări,  aşa că îşi  ia  ciocanul  
cel  mai  mare  şi  arde  vreo  două  lovituri  ca  să  niveleze  locul. 
   Tocmai  atunci  intră  în  cameră  proprietarul, care-i spune: 
   - Uite,  ţi-am  găsit  pachetul  de  ţigări,  l-ai  lăsat  în  bucătărie.  Acum, 
de-aş  mai  găsi  şi  hamsterul,  că  nu  e  pe  nicăieri.. 



   - Nu  ştii  unde  mi-e creionul?, îl  întreabă  un  funcţionar  pe  colegul  
său.   
   - Ba  da,  după  ureche.   
   - Omule, nu-mi  complica  viaţa.  După  care  ureche? 
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   Directorul unei fabrici le propune   muncitorilor   să   lucreze   în  
fiecare zi mai mult cu o oră, pentru a creşte productivitatea. Apoi, îi 
întreabă pe angajaţi dacă sunt de acord. 
   IONESCU: Eu propun să se lucreze câte zece ore pe zi pentru a 
mări profitul companiei. 
   POPESCU: Eu zic că putem lucra chiar doişpe  ore  pe  zi,  pentru  că  
trebuie  să ajungem cât mai repede la nivelul concurenţei. 
   VASILESCU: Am putea să lucrăm şaişpe ore pe zi, suntem obligaţi 
să ne facem datoria. 
   Directorul   se   arătă   extrem   de   mulţumit   de   propuneri, când un 
individ mai retras intervine: 
   COBESCU: Eu propun să nu mai plecăm acasă deloc. Pentru că 
acasă ne întâlnim cu nevestele şi riscăm să se nască tâmpiţi ca 
Ionescu, Popescu şi Vasilescu! 
 

  
   - Auzi, bă, noi de ce stăm în groapa asta şi săpăm şi şeful stă la 
umbra copacului, sus? 
   - Nu ştiu, bă, întreabă-l! 
   - Şefu’, noi de ce stăm în groapa asta şi săpăm şi dvs. staţi la 
umbra copacului? 
   - Inteligenţa... 
   - Ce-i aia? 
   - Uite, eu îmi pun mâna pe copacul ăsta şi tu încearcă să o loveşti 
cu pumnul. 
   Când loveşte, şeful fereşte mâna. Zis,  încercat,  ferit,  ratat,  înţeles. 
   - Ia zi, mă, ce a zis şeful? 
   - A zis că din cauza inteligenţei... 
   - Ce-i aia? 
   - Fii atent, io îmi pun mâna pe faţă şi tu încearcă să o loveşti cu 
lopata... 
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   Calcul  pentru  mărire  de  salariu 
   După   mulţi   ani   de   serviciu,   un   om   realizează   că   nu   a   fost    
promovat, nu  a fost transferat, nu i s-a  mărit  salariul,  nu  i  s-au dat 
prime  şi    compania  nici nu are  de  gând  să  facă nimic în acest sens. 
Deci, omul s-a decis ca, într-o    dimineaţa,  să  meargă  la  managerul  
direct, iar, după   schimbul   de   amabilităţi,   să-i   menţioneze   şefului 
observaţiile    sale. 
   Zis   şi   făcut.   Şeful, uitându-se   la   el,   a   râs   şi   l-a   rugat   să   ia   loc, 
spunându-i:  
   - Prietene, dar tu nu ai lucrat  în  compania  asta  nici  măcar o zi! 

 Omul  a  fost  surprins  să  audă  asta, dar  şeful  a  continuat  să  explice: 
  - Câte zile sunt într-un an? 
  - 365 de zile, iar  o  dată  la  4  ani  sunt  366  zile. 

   - Câte ore are o zi? 
   - 24 ore. 
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   - Câte  ore  munceşti pe zi? 
   - 8 ore pe zi, de la ora 8.00 la 16.00. 
   - Aşa,  deci  cât  la  sută dintr-o  zi  munceşti? 
   Angajatul  face  calculele  şi  zice: 
   - 8 ore / 24ore = 1/3 dintr-o  zi,  adică  33,3%. 
   - Foarte  bine,  deci  cât  reprezintă  1/3  dintr-un an? 
   - 122, 1/3 x 366 zile = 122 zile. 
   - Vii la lucru în week-end-uri? 
   - Nu, domnule. 
   - Câte zile de week-end sunt într-un an? 
   - 52 sâmbete  şi  52  duminici, în total 104 zile de week-end. 
   - Merci.  Dacă  eliminăm  din  cele  122  de zile cele 104 zile de week-
end,  câte  zile  rămân? 
   - 18 zile. 
   - Bun! În fiecare an, ai  circa  3  săptămâni  de  concediu de odihnă.  
Elimină  cele  15  zile  din  cele  18  zile  rămase. Câte  zile  mai  rămân? 
   - 3 zile. 
   - Lucrezi de Anul Nou, Paşte  şi  Crăciun? 
   - Nu, domnule. 
   - Bun. Elimină  cele  3  zile  de  sărbătoare  din  zilele  rămase. Câte zile  
mai  rămân? 
   - Niciuna, domnule. 
   - Păi...  Ce  mai  doreşti?  Încerci  să  furi  de  la  companie? 
 

  
   La interviul pentru angajare: 
   - Sunteţi  căsătorit? 
   - Nu. 
   - Ne  pare  rău,  noi  avem  nevoie  de  persoane  care  sunt  obişnuite  să  
se subordoneze. 
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Viaţa la	  ţară

Dilema ţăranului  român este	  dacă  există  sau nu 
viaţa	  înainte	  de	  moarte . 
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   Un  ziarist  la  stână 
   Un  ziarist  face  o  vizita  la  o  stână,  unde  în  găseşte  pe  cioban cu oile 
la  păscut.   
   - Ce faci, bace?  
   - Uite, aice cu turma...  
   - Pot sa vorbesc cu câinele tau?  
   - Câinele  nu  vorbeşte!  
   Ziaristul se apleacă spre câine:  
   - Ce mai faci, Azor?  
   - Mulţam  fain,  bine!  
   Ciobanul rămâne cu gura căscată.  
   - Ciobanul se  poartă bine cu tine?  
   - Nu mă plâng. Îmi dă mâncare bună, nu mă bate şi, din când în 
când ne mai şi jucăm.  
   Ciobanul e stupefiat.  
   - Bace! Pot să vorbesc cu măgarul tău?  
   - Măgarul nu vorbeşte!  
   Ziaristul se apropie de măgar:  
   - Ce mai faci, măgare?  
   - Nu mă plâng, bine.  
   Ciobanul intră în  stare  de  şoc.   
   - Ciobanul  se  comportă bine cu tine?  
   - Da. Îmi dă fân, abrac, iar dacă e vreme rea, mă bagă în şură...  
   Ciobanul cade pe spate.  
   - Bace! Pot să vorbesc cu oaia aia de lângă tine?  
   - Apăi, bagaboanta asta minte de îngheaţă apele! 
 

  
   Un  ţăran  e  întrebat  de  un  vecin: 
   - Cum  se  cheamă  pastilele  alea pe care veterinarul le dă taurului? 
   - Nu ştiu,  dar  au  un  gust  mentolat. 
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   Q:  Cum  găseşte  un  cioban  o  oaie în porumb? 
   A: Acceptabilă. 
 

  
   - Ale matale-s oile?, întreabă  un  turist  pe  un  cioban. 
   - Păi, cum! 
   - Şi  le  duci  la  păscut? 
   - A, nu. La autofurajare. 
 

  
   Un profesor filolog se plimba pe la munte. La un moment dat, 
vede un cioban cu oile la păscut, pierdut pe gânduri. Profesorul îl 
întreabă: 
   - Ancestralule  păstor,  în  posesia  dumitale  se  află  aceste  minunate  
patrupede paracopitate? 
   - Indubitabil! 
 

  
   Ion  şi  Gheorghe  stăteau  la  birt  şi  discutau  despre păţaniile  lor  din  
viaţă.  Ion  povesteşte: 
   - Am  fost  o  dată  la  piaţă cu fiu-meu  şi  am  trecut  pe  lângă  o  femeie  
care  vindea  baloane  şi  fiu-meu  a  vrut  neapărat  un  balon.  Eu, ca  să  
fiu  respectuos  şi  să  intru  puţin  în  vorbă  cu  femeia, am  vrut  să-i spun 
cum  că  ce  baloane  frumoase  are  şi  i-am spus Ce balcoane frumoase 
aveţi... 
   Mai  beau  ei  un  pahar  şi  povesteşte  şi  Gheorghe: 
   - Într-o  dimineaţă,   la  micul  dejun,  stăteam  cu  nevasta   la  masă  şi  
am  vrut  să-i spun,  respectuos  şi  îndatorat  pentru  mâncarea  bună  pe  
care mi-o  aşternuse  la  masă, să-mi dea  şi  mie  untul;  şi  ce  crezi  că  i-
am zis? În morţii  mă-tii de  curvă, că  mi-ai  ruinat  viaţa  de  când  ne-
am  căsătorit,  dă-mi untul! 
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   Q:  De  ce  dorm  ciobanii  pe  burtă? 
   A: Ca  să  nu  le  fure  cineva  brânza. 
 

  
   Vine   un   american   în   România   să-şi   pornească   o  mică   afacere la 
ţară,  o  fabrică.  Găseşte  un  ţăran  care  avea  de  vânzare  ceva  pământ,  
se  înţelege  la  preţ  cu  acesta  şi  rămâne  să  îl  cumpere  cu  condiţia  ca 
ţăranul   să-şi   ia   stupii   care-i   avea   pe   un   colţişor   al   terenului, că  
albinele   înţeapă   şi   îi   dau   bătaie   de   cap.   Ţăranul   încearcă   să-l 
convingă  că  nu   înţeapă  şi   să   le   lase  acolo, pentru  că  nu  ocupă   loc  
mult, dar americanul tot nu vrea. Atunci ţăranul îi spune: 
   - Mă americanule!  Eu   te   leg  gol  puşcă  de  un  copac  o  noapte   în-
treagă   şi   dacă   se   atinge   o   albină   de   tine, îţi   dau   tot   pământul   pe  
gratis! 
   Americanului îi surâde ideea, preferând   să-l   înţepe   o   albinuţă  
pentru  deluşoarele  pe  care  le  avea  în  faţa  ochilor, şi  acceptă. Vine a 
doua zi ţăranul;   îl   găseşte   pe   american tot   supt,   sfrijit,   dacă   mai  
avea vreo zece kilograme de tot. 
   - Ce-ai  păţit, mă?  S-a atins vreo albină de tine? 
   - Nu, mă, ţărane...  Dar  viţelul  ăsta  n-are mama?! 
 

  
   Q:  De  unde  se  obţine  lâna  pură,  virgină? 
   A: De la o oaie urâtă. 
 

  
   La   ţară,   la   marginea   unui   câmp,   un   pictor   tocmai   îşi   instalase 
ustensilele  de  pictat.  În  faţa  lui  se  află  o  turmă  de  oi  şi  un  baci  care  
le  păzea.  Pictorul  îl  întreabă: 
   - Îmi  dai  voie  să-ţi  pictez  oile? 
   - Va  rog,  domnule,  nu.  Aş  dori  să  rămână  albe. 
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   Erau doi ciobani ardeleni şi   fiecare   păştea turma lui pe două 
dealuri   care   erau   despărţite   de   un   drum  naţional.   La   un  moment  
dat, vine  un  TIR  şi  loveşte  cea  mai  frumoasă  oaie  a  unuia  dintre  ei.  
Urmează  următorul  dialog: 
   - Ioane,  văzut-ai  măgăoaia  haia  mare  care  o  trecut? 
   - Vazut, mă! 
   - Ai  văzut că  ţ-o  călcat  şea  mai  mândră mioară, mă? 
   - Văzut,  mă! 
   - Şi, ce sâmţăşti,  mă? 
   - Îmi  repugnă! 



   Pe  un  drum  rău,  un  ţăran  cu  o  căruţă  încărcată  până  la  refuz,  trasă  
de un singur măgar, nu  putea  urca  o  colină.  Trece  un  drumeţ  care  îl  
ajută, împingând  căruţa  din  spate.  Când  ajung  ei,  în  sfârşit,  în  vârful  
dealului,  la  un  drum  mai  bun,  săteanul  mulţumeşte  drumeţului: 
   - Mulţumesc,  domnule,  că  m-ai  ajutat.  Cu  un  singur  măgar  nu  mai  
ajungeam eu în deal astăzi... 
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   Un   ţăran   merge   acasă   de   la   moară   într-o   căruţă   trasă   de   un  
măgar.  La  un  moment  dat, căruţa  spune: 
   - Bă,  ţărane,  dar  nu  mai  pot  duce  atâta  de  mulţi  saci! 
   Ţăranul,   se   uita   în   jur,   scuipă în   sân   şi   continuă drumul.   După  
puţin  timp,  se  auzi  iar: 
   - Tu nu auzi ce zic eu? 
   Ţăranul,  speriat, se  opri  şi  zise: 
   - Eu n-am  mai  auzit  în  viaţa  mea  o  căruţă  vorbind!  
   Măgarul  întoarse  capul,  se  uită  şi  el şi  spuse: 
   - Nici eu,  mă! 
 

  
   Doi  ciobani  stăteau  de  vorbă  şi  îşi  povesteau  aventurile  amoroase.  
Unul dintre ei zice: 
   - No, vezi tu copacul cela? Acolo am violat eu pe una. 
    - Aşa, mă? 
   - Aşa,  şi  era  şi  mă-sa  de  faţă. 
   - Aşa, mă? Şi mă-sa ce-o zis? 
   - Beeeeee... 
 

  
   Un  ţăran  intră într-un magazin sătesc  de  ferometal, să  cumpere  o  
yală.  I  se  spune  că  n-au  aşa  ceva. 
   - Atunci,  un  lacăt  simplu,  încearcă  ţăranul. 
   - N-avem. 
   - Atunci,  măcar  un  zăvor... 
   - N-avem. 
   - Nici  măcar  un  foraibăr  n-aveţi? 
   - N-avem. 
   - Atunci,  ce  mama  dracului  mai  ţineţi  magazinul  ăsta  deschis? 
   - N-avem  lacăt  cu  ce  să-l închidem! 
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   Un cioban   călătorea   cu   trenul.   În   compartiment   erau  mai  multe  
femei care discutau despre dureri.  
   Una din ele: 
   - Durerea  de  măsele  este  groaznică.   
   Alta zice: 
   - Durerea  la  naştere  este  insuportabilă. 
   - Se   vede   că   nu   v-a lovit nimeni cu o bâtă în coaie!, interveni 
ciobanul. 



   Baciul Gheorghe  stătea  rezemat  în  bâtă şi  privea  în  zare. 
   - Ce  faci,  bace  Gheorghe,  şezi  şi  cugeţi? 
   - Ba, numai şed! 



   Un englez ajunge la o stână din   Carpaţi.   Consultă   dicţionarul  
englez-român  şi, după  o  oră, reuşeşte  să  lege  o  frază: 
   - Badhe, ale thale sint oele? 
   - Yes, of course! 



   Mergea  un  tip  cu  maşina  pe  o  şosea  şi  intră brusc într-o  porţiune  
fără   asfalt,   plină   cu  noroi moale   şi   i   se   înfundă  maşina. La câteva 
minute,  apare  un  ţăran  cu  doi  boi  după  el... 
   - Fiule, îmi dai 50 de parai şi  ţi-am scos Merţul de aici! 
   - Gata, bace! 
   Mă  rog,  leagă  ţăranul  boii,  îi  scoate  maşina  şi  spune  mulţumit: 
   - Apoi, tată, asta e a zecea maşină pe care o scot din noroi azi! 
   - Păi,  bine,   tataie,   şi  de  muncit  pământul, când îl mai munceşti?  
Noaptea? 
   - Nu, domnule dragă,  noaptea  pun  apă aici,  în  groapă! 
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   Un  englez,  smintit  ca  toţi  englezii,  umbla  prin  Carpaţii  noştri  ca  să  
culeagă   folclor.   Coborând   o   vale,   vede   un   bade   cu   oile.   Fericit   că  
poate   să-şi   demonstreeze   veleităţile   lingvistice,   intră în   vorbă   cu  
baciul: 
   - Ce  faci,  bade?  Paşti  oile? 
   Baciul  se  uită  la  nimurica  roşcată  şi  curios  îmbrăcată,  se  scarpină  
pe   creştet şi   îşi   vede   de   oi  mai   departe.   Englezul, înfuriat, scoate 
ghidul  de  conversaţie  din  buzunar  şi-şi  repetă  întrebarea. 
   - Ziua  bună,  bade!  Ce  faci,  paşti  oile? 
   Baciul  îl  ignoră  complet,  iar, după  un  timp, se  uită  la  inglez,  îşi  dă  
clopul pe  spate  şi-i zice: 
   - Hey, men, I think you have an obsesion. 
 

  
   Doi ciobani, cu oile pe câmp, stau.  Pavel  zăreşte  în  depărtare: 
   - Bă,  Ioane,  sări  că-ţi  mâncă  cânele slana,  mă!... 
   - Mânca  pă  mumă-sa, că  brişca-i la mine! 
 

  
   Un  baci  intră  şi  el  într-un  magazin  şi  cere  un  pulover,  că  i-a zis un 
vecin c-au   adus   unele   meseriaşe.   Vânzătorul   îi dă unul, omul îl 
probează,  îi place,  şi-i  zice  vânzătorului: 
   - Apăi,   mai   daţi-mi   şi-un   pizdover   pentru   nevastă-mea,   şi-un 
putzover  pentru  ăla  mic. 
 

  
   Doi ciobani pe malul unui lac. Din lac, se  aude  cineva  ţipând: 
   - HELP! HELP! HELP! 
   Unul dintre ciobani: 
   - Ce  zice  ăla, mă? 
   - Zice  că  help... 
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   Un  ţăran,  mergând  pe  ogor,  vede  pe  jos  un  peştişor  de  aur.  Cum  
se  zbătea  peştişorul  pe  uscat,  minune  mare,  începe  să  vorbească: 
   - Ţărane,  fie-ţi  milă  de  mine,  aruncă-mă, te rog, în balta aia, că eu 
sunt  regele  peştişorilor  şi  ţi-oi da tot ce vrei. 
   - ... 
   - Te  rog  frumos,  ţărane,  aruncă-mă  în  apă  că ţi-oi  da  toate  bogă-
ţiile  pământului! 
   - ... 
   - Îndură-te, ţărane,  o  să-ţi  dau  cel  mai  frumos  palat  din   lume, să  
stai în el! 
   Cu  năduf   şi   îndesat, ţăranul  nostru  puse  călcâiul  pe  peştişor   şi   îl  
strivi  în  ţărână. 
   - Mă,  pe  cine  faci  tu  ţăran?! 
 

  
   Un  cioban  stătea  sprijinit   în  bâtă.  Bâta  era  cam  lungă  şi  ciobanul  
stătea  un  pic  pe  vârfuri.  Un  turist  îi spune: 
   - Bade, parcă  e  cam  lungă  bâta aia. 
   - Cam  lungă. 
   - Şi  de  ce  nu  tai  o  bucată  din  ea? 
   - M-am  gândit  eu  să  tai  o  bucată  din  ea,  dar, vezi  tu,  aici  unde  ţin  
eu mâinile, pretinul de  la  care  o  am  o  făcut  nişte  modele  cu  brişca  şi  
mi-e  păcat  să  le  tai. 
   - Dar de ce nu tai de jos, bade? 
   - Doar nu mi-s  nebun,  că  aici  sus  mi-e lungă, nu jos! 
 

  
   Doi ciobani: 
   - Ioane,  am  găsit  modalitatea să  nu-ţi  mai  miroasă  urât  ciorapii! 
   - Du-te! Care, mă? 
   - Nu-i  mai  porţi! 
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   Un alt englez prin  Carpaţi, să  culeagă  folclor.  Ajunge  într-o  pajişte  
unde  un   cioban   cânta  din   fluier.   Englezul   ascultă   uimit   de  dibăcia  
baciului   şi, când acesta   îşi   termină   doina, îşi   răsfoieşte   ghidul   de  
conversaţie  şi-i zice: 
   - Tu cântat forte frumos, badje!...  
   La care, baciul: 
   - Yes, I like playing music! 
 

  
   Într-un   sat   vine   să   concerteze   Deep   Purple.   Înainte   de   ultima  
melodie, vocalistul dedică melodia de final lui Liţă Tâţalău. 
   Toţi  sătenii  se  minunează  şi  îl felicită pe Liţă. 
   Vine  după  aceea  să  concerteze  Queen  şi  se  întâmplă  la  fel, Freddy 
Mercury dedică ultima melodie lui Liţă Tâţalău.  
   Vine  după  aia  şi  Pink  Floyd. Acum Liţă era mai marele satului, cu 
loc rezervat la concert, cu autografe. Cântă Pink Floyd, ajung la 
ultima  melodie,  şi  nicio  dedicaţie.  Se  îngrijorează  sătenii  şi  aproape  
că  se  revoltă.  Începe ultima melodie: 
   - Hey, teacher, Liţă Tâţalău! 
 

  
   Doi   ciobani  moţăie   în   colibă,  pe   seară.  Unul dintre ei se   foieşte,  
fornăie   pe   nas,   scoate   sunete   nemulţumite   şi se întoarce pe o 
parte, zicând: 
   - Măi Vasile, măi! Măi, tu te-oi beşit, măi! 
   Trece  aşa  vreo  juma’  de  oră şi  Vasile  răspunde: 
   - Apăi, nu io, măi, câinele s-o  beşit,  mă... 
   Mai  trece  o  oră  şi  primul  cioban  zice iar: 
   - Apăi, măi Vasile, măi: câinele nu-i aicea!  
   Iar  trece  o  oră,  cu  fornăieli  pe  nas,  cu  sunete  nemulţumite:  
   - Apăi,  las că  vine  el... 
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   Un  ţăran  s-a  gândit  să-şi  facă  o  fântână.  Şi  sapă,  şi  sapă, şi  tot  sapă 
câteva zile, până  când,  în  loc  să  dea  de  apă, găseşte  un  pergament.  
Se  apucă  să-l  citească, dar îşi  aduce  aminte  că  nu  ştie să  citească şi 
merge cu el la primarul satului. 
   - Dom’ primar,   găsii şi   io   pergamul   ista   în   ţărână   şi   nu   ştiu   să-l 
citesc.  Nu  vrei  să  mi-l  citeşti  mata? 
   - N-am  timp  acuma,  dar  lasă-mi-l  până  mâine. 
   Pleacă   ţăranul la casa lui, iar a doua zi, când vine la primar, îl 
găseşte  înecat. Aşa  că  pleacă  la  înţeleptul  satului. 
   - Nene,  citeşte-mi  şi  mie  ce  scrie  acilea. 
   Ia   înţeleptul   pergamentul,   îl   citeşte   şi   dup-aia   zice   că   trebuie să  
mulgă  vaca  şi  că-i  spune  mai  târziu  ce  scrie.  Aşteaptă  ţăranul ceva 
timp  şi  se  duce  după  el  în  grajd:  îl  găseşte  spânzurat. Aşa  că  pleacă  
la primul-ministru.  După   ce   îl   citeşte   şi   ăsta, merge într-o cameră  
alăturată  şi   se   împuşcă. Aşa  că  bietul   ţăran  se  duce   la  preşedinte. 
Dar   şi   ăsta se   împuşcă   după   ce-l   citeşte. Speriat din cale-afară, 
ţăranul  merge  la  şcoală  şi  învaţă  carte.  După  ce-şi  termină  studiile, 
vine  acasă  şi  iese  pe  verandă ca  să  citească  şi  el  pergamentul.   
   Dintr-odată, se  porneşte  o  furtună  uluitoare, îi ia pergamentul din 
mâini  şi-l zboară ca pe un fulg de nea în adâncurile cerului. 
 

  
   Ion   şi   Gheorghe   dormeau   la   stână sub   aceeaşi   pătură.   La   un  
moment dat, Ion  se  scoală  şi  îl  întreabă  pe  Gheorghe: 
   - No,  bă, Gheo! 
   - No, ce-i, mă? 
   - Mă, tu  faci  laba,  mă? 
   - Apăi, da. 
   - Şi sâmţi  ceva? 
   - Apăi, nu. 
   - Păi, fă-ţi-o  ţie, mă! 
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   - Tot  nu  puteam  să  dorm  noaptea  şi  mi-o zis dom’ doftor  să  închid  
ochii şi  să  mă  apuc  să-mi  număr  oile  până  adorm. 
   - Şi-o mărs? 
   - Stai  să  vezi!  M-am  apucat  să  le  număr  şi  pe  urmă  mi-o perit tot 
somnul,  când  am  băgat  de  seamă  că-mi  lipsesc  două... 
 

  
   Doi ciobani discutau: 
   - Auzi, bre, neică,  cică  la  Bucureşti  se  mâncă, se bea şi  se  face sex 
pe gratis... 
   - No, amu, de unde ştii? Ce, ai fost pe-acolo? 
   - D’apoi io nu, dar o  fost  nevastă-mea. 
 

  
   Baciul  este  pe  moarte  şi  ciracul plânge. Spune Baciul: 
   - Nu  mai   plânge  mă,   că   te-am   învăţat   toate   secretele  meşteşu-
gului;  vei  fi  şi  tu  un  baci dibaci. 
   - Da, baciule, dar mi-e  frică  că  nu  ştiu  ce  o  să  fac  când  vin  lupii la 
stână. 
   - Nu ai tu bai, spune baciul, îl chemi pe Costică. 
   - Cum, baciule?  Costică  îi cel  mai  jigărit  câine  al  nostru. 
   - No,  tu  fă  aşa  cum  am  spus  io,  că  mă  duc. 
   Şi   muri   baciul. La câteva ore, vin lupii la stână şi, înnebunit de 
groază,  îşi  aduce  tânărul  baci  aminte  de  spusele  maestrului.  Şi  zice: 
   - Şo  pă  ei,  Costică! 
   Apare   schilodul   de   Costică,   latră   de   două-trei   ori   şi   fug   lupii 
înnebuniţi.   La   vreun   kilometru de la stână, trăgându-şi   sufletul,  
lupul ăl  tânăr  îi zice lui tac-su: 
   - Ştii ceva, tată?  De  ce  fugim  noi  de  schilodul  ăla?  Ăla  nu ne poate 
face  altceva  decât  să  ne  sugă  sculele. 
   - Da,  fiule,  dar  ştii  ce  buze  reci  are? 
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   Toamnă,  burniţă.  Ciobanii   stau   în  bâte,   cu   ţundrele-n spinare, şi 
oftează: 
   - Eheeeee!... 
   Şi  burniţează,  şi  oile  pasc,  timpul  parcă  a  încremenit.  Ciobanii: 
   - Eheeeee!... 
   Şi  burniţează,  şi  oile  pasc.  Un  cioban: 
   - Eheeeee!... Şi  când  te  gândeşti  ce  scule aveam! 



   Un balaur vine la un cioban: 
   - Ciobane, îţi  mănânc  jumătate  din  turmă.   
   Ciobanul, calm, fuma Capaţi. A doua zi, vine iar balaurul: 
   - Ciobane, îţi  mănânc  şi  cealaltă  jumătate  de  turmă. 
   Cobanul, calm, fuma  Mărăşeşti.  Îi  mănâncă  şi  casa, nevasta, copiii. 
Ciobanul, calm,  rămas  fără  ţigări,  spune: 
   - Apăi  să nu-ţi  bagi  aia-n el de balaur! 
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   Era  odată  un  cioban  cu  oile  lui  cu  tot  pe  o  pajişte  frumoasă,  între  
munţi,  cu  ape  cristaline  ce  susurau  şi  cu  peşti  zbanghii  ce  zbenguiau  
în   linişte.   Şi   numai   cum   sta   ciobanul   în   ghioaga   lui,   iată,   vine   un  
OZN!   Se   deschide   o   uşă   şi   începe   să   dispară   tot:   munţi,   ape,   oi,  
peşti,  tot,  tot,  doar ciobanul  rămâne  pe  loc.  Uimit,  zice: 
   - E, na! Cum pana mea? 
 

  
   Doi ciobani în bâte. Oile pasc. 
   - Mă, Ioane, fain îi să  ţi-o  tragi,  mă,  Ioane!... 
   După  cinci  minute: 
   - Da, mă, Gheo, dar  parcă-i mai fain Craciunul...  
   După  alte  cinci  minute: 
   - Cum  aşa, mă, Ioane? Ce-i  mai  fain  la  Crăciun? 
   După  încă  cinci minute: 
   - Apăi, parcă-i mai des... 
 

  
   Un  ţăran  îşi  cumpără  o  drujbă  din  Bucureşti.  Drujba  era  garantată  
să  taie  1001  copaci.  Se  duce  ţăranul  nostru  acasă,   în  pădure, şi  se  
apucă de tăiat  copaci.  După  ce  taie  1000  de  copaci, drujba nu mai 
merge.   Nervos,   se   duce   înapoi   la   Bucureşti,   la   firma   de   unde   a  
cumpărat   drujba, şi   le   explică celor de-acolo   întâmplarea.   Ăştia   o  
pornesc bine mersi. La care, ţăranul: 
   - Dar ce-i  cu  zgomotul  ăsta, băi? 
 

  
   Pe  un  drum  de  ţară, un  poliţist  pe  motoretă  urmăreşte  o  căruţă, o 
ajunge, o trage pe dreapta şi  întreabă  ţăranul  care  stătea  pe  capră: 
   - Bade, nu  ţi-ai  dat  seama  că  nevastă-ta  a  căzut  din  căruţă?!  
   - Doamne ajută! Mă  speriai că  am  depăşit viteza  legală!... 
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   - Bade  Ioane,  dumneata  eşti  singurul  martor  al  celor   întâmplate.  
Este  adevărat  ce  susţine  domnişoară  şi  anume  că  a  fost  trântită de 
pământ şi  apoi  obligată  să facă dragoste  în  pădure? 
   Badea  Ion  se  gândeşte  îndelung,  după  care  spune: 
   - Asta  eu  nu  ştiu,  dacă  au  făcut  sau  nu  dragoste.  Eu  numai  atât  am  
văzut,  că  şi-o  trăjeau  de  mama  focului. 
 

  
   Un  bade  ajunge  din  întâmplare  pe  plajă  la  nudişti,   în  timpul  unui  
concediu   agrar,   şi   se   uită cam   de   multişor   la   un   tip   care   făcea  
flotări; după   un   timp   bunişor, se   apropie   de   el   şi   îl   opreşte   din  
activitate, şoptindu-i: 
   - Ho,  bă,  opreşte-te, că  doară  ţi-o fugit de mult de sub tine!... 
 

  
   O reporteriţă  vine  la  un  baci  şi-l  întreabă: 
   - Baciule, care  oi  dau  lâna  mai  bună,  cele  albe  sau  cele negre? 
   - Păi, cele negre, bun înţeles!, răspunde  baciul. 
   - Dar de  ce  cele  negre,   întreabă   reporteriţa  mirată,   cele  albe  nu  
dau  lâna  bună? 
   - Ba  da,  şi-alea albe! 
   - Bine  şi  laptele, care-l au mai bun, cele albe sau cele negre?  
   - Apăi, bun înţeles  că  cele  negre! 
   - Dar, zice reporteriţa, iar cele negre? Cele albe nu dau lapte bun? 
   - Ba  da,  şi-alea albe dau lapte bun! 
   - Baciule, dar carnea, care o au mai bună,  albele  ori  negrele? 
   - Apăi, cele negre, bun înţeles!   
   - Dar de ce mereu cele negre? Cele albe ce au?,  se  disperă  fata. 
   - Apăi, cele negre sunt ale mele!, răspunde  baciul, mândru. 
   - Aha, zice reporteriţaa, de aia! Şi cele albe nu sunt ale matale? 
   - Ba da, zice baciul,  şi-alea albe. 
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   Nişte  savanţi  mergeau  prin  Apuseni.  La  un  moment  dat,  văd  chiar  
în  mijlocul  drumului  un  căcat.  Se  opresc  şi  încep  să  se  certe  dacă  e  
de  bărbat  sau  de  femeie.  Trece  pe  acolo  un  cioban.  Îl  opresc  şi  îi cer 
să   medieze   conflictul.   Ciobanul   stă,   se   uită   atent   la   căcat,   îl  
înconjură,  după  care zice: 
   - Apăi, îi  de  bărbat! 
   - Dom’ne,  dar  cum  poţi  fi  atât  de  sigur?, se  minunează savanţii. 
   - Apăi, unu  la  mână, femeile  sunt  mai  ruşinoase,  nu  s-ar  căca  chiar  
în mijlocul drumului, s-ar duce într-un  tufiş;  apăi,  doi  la  mână, după  
distanţa  dintre  căcat  şi  urma de  pişat,  e  limpede  că  e  de  bărbat;  şi, 
trei  la  mână,  îmi  amintesc  că eu l-am  făcut! 
 

  
   Un   cioban   intră   într-un compartiment de tren în care se afla o 
tânără   domnişoară   de   la   oraş.   Tânără   este   cam   nemulţumită   de  
companie, dar, neavând ce  să   facă,  continuă  să  citească  o   revistă.  
Ciobanul   scoate   o   sticlă   de   pălincă   din   desagă,   trage   o   duşcă  
zdravănă,  după  care  întinde  sticla  tinerei: 
   - Domnişoară,  doriţi? 
   - Nu,  mulţumesc,  răspunde  înţepat  domnişoara şi  se  trage  mai  la  
marginea banchetei. 
   Ciobanul   scoate   din   desagă   o   bucată   de   pâine,   una   de   caş,   o  
ceapă şi  începe  să  mănânce.  După  două  îmbucături,  întreabă: 
   - Domnişoară,  doriţi? 
   - Nu,  mulţumesc,  răspunde  aceasta,  continuându-şi  lectura. 
   Terminând  de  mâncat,  ciobanul  îşi  răsuceşte  o  ţigară  din  hârtie  de  
ziar  şi,  după  ce  trage  vreo  două  fumuri,  întreabă  din nou: 
   - Domnişoară,  doriţi? 
   - Nu,  mulţumesc,  răspunde  aceasta  strâmbând  din  nas. 
   - Apăi,  domnişoară, se   învârtoşă  ciobanul,  după  cum  fu  discuţia,  
eu  socot  că  de  sex nici  nu  mai  are  rost  să  vă  întreb... 
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   Doi tipi de la Ministerul Agriculturii vin în control într-o  comună  
de  munte.  După  şedinţa  şi  cheful  de  rigoare,  merg  la  o  plimbare  pe  
dealuri,   împreună   cu   primarul.   Pe   un   deal,   un   ţăran   cosea   iarba.  
Unul dintre  ei  stă,  îl  studiază  şi  spune: 
   - Uite  la  ţăranul  ăsta,  câţi  timpi  morţi  are.  Face  un  drum  cu  coasa  
în gol! Ce-ar  fi  dacă  i-am  face  noi  o  coasă  cu  tăiş  şi  pe  dreapta, şi  pe  
stânga? 
   După  două  săptămâni, vin  la  ţară  cu  o  coasă  cu  două  tăişuri,  unul  
pe dreapta, unul pe stânga. 
   - Dar,  totuşi,  zise  unul  dintre  ei, privindu-l  pe  ţăran  cum  cosete  cu  
noua   coasă,  mai   are   timpi  morţi!  Uite   câtă   iarbă rămâne   în  urma  
lui!   Dacă   i-am   face   şi   o   greblă, adaptată   cu   o   curea,   când   face  
mişcările  alea  din  fund,  ar  putea  aduna  toată  iarba simultan! 
   După   două   săptămâni,   vin   tipii   cu   grebla, însă   ţăranul,   cum   îi  
vede, o  şi  ia  la  sănătoasa  prin  pădure. A doua zi, primarul întreabă: 
   - De ce-ai fugit, omule, aşa, ca din   puşcă?   Oamenii   erau   foarte  
bine  intenţionaţi! 
   - Fugi, dom’le, de-aci!   Ăştia   voiau   să-mi   atârne   şi-un felinar de 
sculă,  ca  să  cosesc  şi  noaptea! 
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   Două   studente   la   medicină pleacă   acasă   cu   trenul   în   prima   lor  
vacanţa.  În  compartiment  era  şi  un  ţăran.  Ele  încep  să converseze. 
   - Vai, dragă,  ce  mă  doare  mărul  lui  Adam! 
   - Şi pe mine m-a  strâns  pantoful  şi  mă  doare  călcâiul  lui  Ahile, zice 
cealaltă. 
   Ţăranul  trebuie  să  coboare  şi, pentru  că   învăţase  şi  el  ceva  de la 
orăşenii  ăştia  mai  deştepţi, când se ridică, zice: 
   - Aoleu! Ce mi-a  amorţit  buca lui cur... 
 

  
   Un reporter e trimis   să   facă  un   reportaj   despre   viaţa   ciobanilor.  
Merge  el  la  prima  stâna  şi  vede  un  cioban  în  staul  regulând  o  oaie.  
La a doua stână, vede  acelaşi   lucru.  Mirat   îşi  propune  să   facă  şi  el  
acelaşi  lucru  la  următoarea  stâna.  Ajuns acolo, merge în staul, ia o 
oaie  şi  începe  să  o  reguleze.  Ciobanii de  pe  prispă  stăteau  şi  râdeau  
de  se  spărgeau.  Reporterul, surprins, întreabă: 
   - Ce  râdeţi?  Ne  e  normal la  voi  aşa  ceva?   
   Ciobanii răspund: 
   - Ba da, ziaristule, dar cu urâta aia?... 
 

  
   Doi ciobani: 
   - Măi, Gheorghe, mare lucru îi benoclu’ ista!... 
   - Ce-i ăla?... 
   - Un  aşa  ceva, de  te  uiţi  prin  el  şi  vezi  tot  ce-i  departe  ca  şi  cum  ar  
fi  lângă  tine... 
   - Şi ce faci tu cu el? 
   - Îmi  place  să  mă  uit  aşa în căşile oamenilor, să  văd  ce  fac...  Uite,  
alaltă sară,  te-am  văzut  ce  îi făceai  lui Mărie... Ce fain o fost,  mă!... 
   - Ştii  ceva,  Ioane?  Fac  ceva  pe  benoclu’ tău,  că  nu-i bun de nimic! 
Eu nici n-am  fost  acasă  alaltă sară!... 
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   Un  student  hippy,  cu  păr  mare,  îmbrăcat  corespunzător,  merge la 
munte.  După  vreo  două   zile, ajunge   la  o   stână  de  oi,  badea-l pof-
teşte   înăuntru  şi  studentul   îl   întreabă  dacă  poate  să  rămână  peste  
noapte   la   stână   şi   dacă poate   să   mănânce   şi   nişte   caş.   Badea   îi 
răspunde: 
   - Da!  Cum  să  nu,  poţi!  Dar  auzi,  matale  eşti  băiat  ori  fată? 
   Studentul  se  gândeşte  un  pic  şi  zice: 
   - Aha, bade, dumitale vrei  să  priponeşti ceva,  de  aia  mă  întrebi!  
   La care, badea: 
   - Apăi, te priponesc oricum, dar te-am  întrebat  ca  să  ştiu  cum  să  
te pun! 
 

  
   Un bade  vine  la  farmacie  şi  întreabă: 
   - Domnişoară,  aveţi  medicamente  din  acelea  albastre  de  care   te  
simţi  bine? 
   - Da, bade... Viagra le zice... 
   - Apoi, da... Şi  cât  costă  una? 
   - 35 de lei. 
   - Şi  cât  ţine? 
   - Vreo patru ore, bade... 
   - Şi  chiar  costă  35 de lei? 
   - Da,  bade...  ţi-am mai spus...  
   Badea,  scărpinându-se în cap: 
   - Apoi, pentru  un  sfert  de  oră  în  plus, nu  merită  să  dau  35 de lei... 
 

  
   Cică  un  baci  stătea   în  botă şi-şi  privea  oile.  O   trupă  de   turişti   se  
opreşte  în  faţa  lui  şi-i  admira  bota  sculptată: 
   - Bade, dar ce vor să   transmită   reprezentările sculpturale din 
partea de sus a botei? 
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   - Apoi, e-un  motiv  arhaic  din  Maramureş... 
   - Bade, dar astea de sub ea? 
   - Păi, ăsta-i un motiv vechi din Muntenia... 
   - Dar astea de mai jos, bade? 
   - Ei,  ăsta-i un motiv din Dobrogea de pe vremea Sf. Andrei... 
   - Dar jos de tot, de ce n-ai mai sculptat nimic, bade? 
   - D-apoi, ce  motiv  aş  fi  avut? 
 

  
   Unui cioban nu-i   fătau   oile   aşa   că   s-a   dus   la   un   veterinar   să-i 
propună   ceva. Acesta îi spuse   să   le   ducă   pe   deal la procreat, iar 
dacă  oile  stau   la  soare, înseamnă  că  sunt  gravide, iar  dacă  stau   la  
umbră, nu.  Zis  şi  făcut. Ciobanul  urcă  oile   într-o  dubă  şi   le  duce  în  
vârful dealului, unde face ce i-a zis veterinarul. Ajuns acasă  istovit, 
se  uită  pe  geam, iar  oile   lui  erau   la  umbră.  Se  ridică,   le  urcă   iar   în  
dubă  şi  pleacă  pe  deal.  Ajuns  din  nou  acasă  istovit  de nu mai putea 
să  stea  nici  în  picioare, o  roagă  pe  soţia  sa  să  se  uite  ce  fac  oile.   
   - Oile nu sunt nici la soare, nici  la  umbră. 
   - Cum  aşa? 
   - Toate sunt în dubă şi  una  claxonează  să  te  duci. 
 

  
   Un   ţăran   îşi   cumpără   Viagra.   Şi, pentru   că   nu   prea   avea   el  
încredere în pastila asta, îi  dă  prin  cap  să  o  testeze  pe  cocoş.  Zis  şi  
făcut:   cocoşul   ciuguleşte   pastilă   şi   după   jumătate   de   oră   nimic,  
după  o  oră   iar  nimic  şi  apoi   începe. La început, toate  găinile,  apoi  
oile, caprele,  porcii,  vacile  şi  boii. Sare  apoi  în  curtea  vecină  şi  acolo  
de la început, găinile,  apoi  oile,  caprele,  porcii,  vacile  şi  boii. La un 
moment dat, pică  cocoşul  jos  şi  rămâne  aşa  ca  mort. 
   - Sărmane  cocoş,  te-ai  obosit  un  pic  cam  prea  tare,  zice  ţăranul... 
   - Pssst!, ţărane,  zice  cocoşul,  ia  uite  acolo  sus uliul  acela,  aşa-i  că-i 
mişto! 
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   Ciobanul,  după  o  furtună,  îşi  pierde  o  oaie.  Plecând  în  căutarea  ei, 
se  întâlneşte  cu  un  om  care  sapă  ceva.  Ciobanul  îl  întreabă  dacă  nu  
a  văzut  o  oaie, iar acesta îi spune  că  are  de  săpat  de  aici  până  acolo. 
   - Ce  rămâne, săp  şi  mâine. 
   Ciobanul   îi   spune   că   nu-l   interesează   ce   face   şi   îi   repetă   între-
barea, la  care  omul  îi  dă  acelaşi  răspuns.  Puţin  iritat,  ciobanul  îi  mai  
spune  încă  o  dată  întrebarea, iar  omul   îi  răspunde  că  are  de  săpat  
de  aici  până  acolo, iar: 
   - Ce  rămâne, săp  şi  mâine. 
   Ciobanul  pleacă, lăsându-l   să   sape   în  continuare  şi, după  o  zi  de 
căutare, îşi  găseşte  oaia.  Întorcându-se,  îl  găseşte  pe  nebun săpând  
în continuare. Ciobanul, văzându-l, i   se   face  milă  de  el   şi   se  hotă-
răşte  să-i dea lui oaia, dar nebunul îi spune  că  are  de  săpat  de  aici  şi  
până  acolo, iar: 
   - Ce  rămâne, săp  şi  mâine. 
   Într-un târziu, tot certându-se între ei, trece  pe  lângă  ei  un  poliţai  
călare   şi   îi întreabă   ce   se   întâmplă,   la   care   ciobanul   îi   spune   că  
nebunul sapă  de  trei  zile  şi  tot  nu  găseşte  nimic, şi:  
   - Am  vrut  să-i dau lui o oaie şi  el  îmi  tot  spune  că are  de  săpat  de  
aici  şi  până  acolo, iar  ce  rămâne, sapă  şi  mâine.   
   Poliţaiul, uitându-se   când   la   unul,   când   la   celălalt, într-un târziu 
concluzionează: 
   - Bă,  şmecherilor!... Voi  vreţi  să-mi  furaţi  calul... 
 

  
   Cică  era  primăvară  într-un sat din Ardeal.  Doi  ţărani   ies  pe  câmp  
cu sapele. La un moment dat, vin  nişte  oficiali,   îmbrăcaţi   la  patru  
ace,   cu   mape   şi   cu  nişte   aparate   sofisticate,   şi   încep   să   verifice  
temperatura  solului,  ca  să  ştie  când  să  planteze  porumbul.  Cei doi 
ţărani,   nedumeriţi   de   ce   se întâmplă,   se   duc   şi-i   întreabă   ce   fac.  
Oficialii le  spun  că  măsoară  temperatura  solului.   Unul  dintre  ţărani: 
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   - Păi bine, mă...  Acu’s 150   de   ani,   stră-străbunicul  meu  măsura  
temperatura cu fundul.  Îşi  dădea  jos  izmenele şi  punea  cu  curul  pe  
pământ,  şi  aşa  ştia  dacă  să  planteze  porumbul  sau  nu...  Vedeţi  voi?!  
Ce  făcea  el  acum  150  de  ani  cu  curul,  voi  faceţi  acum  cu  capul.. 
 

  
   Un cioban, într-un compartiment de  tren,  stătea  sprijinit   în  bâtă. 
Se  urcă  în  tren  şi  o  femeie  cu  un  copil  şi  îl  întreabă  pe cioban dacă  
compartimentul e liber. Ciobanul, nimic.   Intră   femeia   cu   copilul   şi  
copilul  începe  să  îl  tragă  pe  cioban  de  iţari,  de  opinci.  Mă-sa: 
   - Gigel, potoleşte-te,  lasă-l pe domnul în pace! 
   Copilul, în continuare, trăgea   de   cioban,   se   juca cu bâta lui, 
ciobanul, nimic.  Mă-sa: 
   - Gigel,  potoleşte-te,  nu  îl  mai  supăra  pe  domnul! 
   Copilul tot nu se potolea, ciobanul nu zicea nimic, în disperare de 
cauză, mă-sa zice: 
   - Domnule, spuneţi-i  şi  dvs. să  se  potolească,  poate  vă  ascultă.   
   Ciobanul se  uită  la  copil  şi  zice: 
   - Face-aş  ceva  cu mă-ta! 
 

  
   Vasile   şi   Gheorghe, cu   oile   la   păscut, fiecare pe câte un deal. 
Strigă  Gheo  către  Vasile: 
   - Bă, Vasâi, d-apoi fost-o  pă  la  tine  pă  la  stâna  lupii astă noapte? 
   După  jumătate  de  oră: 
   - Da, mă Gheo, o fost. 
   După  jumătate  de  oră: 
   - Şi  ce  ţi-o  făcut, bă? 
   După  jumătate  de  oră: 
   - Apăi, mi-or luat vreo cinci oi. 
   După  jumătate  de  oră: 
   - Bine, mă,  că  doară  nu  ai  fi  vrut  să  îţi  aducă... 
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   Se   organizează   un   mare   concurs:   cine   reuşeşte   să   urce   100   de  
etaje cu penisul sculat, cu  o  găleată  plină  cu  apă.  Vine  englezul,  îşi  
scoală   instrumentul,   urcă   10   etaje, după   care   scapă   găleata.   Vine  
francezul  şi  urcă  25  de  etaje, scapă găleata.  Vine  ciobanul  nostru: 
   - Eu  urc  dacă  mi-o  puneţi  pe  Mărie goală  în  faţă. 
   I-o  pun  ăştia  pe  Maria  goală  în  faţă  şi  începe  ciobanul  să  urce.  La  
etajul 99, se   aude  un  mare   zgomot,  urcă  organizatorii şi   găsesc  o  
baltă  de  apă  şi  de  sânge  şi  pe  cioban  cu  faţa  spartă.  Îl  duc  la  spital  
şi, după   ce   se   face   ceva   mai   bine, merg la el. Ciobanul avea o 
vânătaie  mare  de-a  lungul  feţei.  Organizatorii  îl  întreabă: 
   - Ce s-a  întâmplat  de  ai  ajuns  să  ai  capul  spart  şi  să  scapi  găleata? 
   - Păi, s-a  rupt  toarta  de  la  găleata,  mi-a  sărit  scula-n  faţă  şi  uite  ce  
mi-a  făcut! 
  

  
   O   tipă   din   Europa   de   Vest   vine   în   România   pentru   că   auzise   de  
virilitatea  ciobanilor  români.  Se  duce  la  o  stâna  şi  se  dă pe lângă  un  
cioban  să  i-o  tragă  o  dată, ca  să  se  convingă  şi  ea  cum  că ce auzise 
era  adevărat  sau  nu.  Ciobanul  îi spune: 
   - Dar tu  ai  văzut  vreodată  Ceahlăul  la  apus? 
   - Nu. 
   - Apăi, du-te  şi  vezi, că  minunăţie  mai  mare  greu  găseşti!  
   După  o  lună, se întoarce gagica: 
   - Am  văzut  Ceahlăul,  e  frumos,  dar  eu  am  venit  pentru  altceva. 
   - Dar Făgăraşul, l-ai  văzut? 
   - Nu. 
   - Mergi  şi  vezi,  că-i  păcat să  nu  vezi o  privelişte  minunată. 
   După  ce  o  plimbă  ciobanul  prin  toată  România,  gagica, nervoasă: 
   - Băi  ciobane,  sinceră  să  fiu, m-am plictisit de atâtea peisaje. 
   - Apăi, bine, de-amu   lăsăm  oile   la   ţară,   aşa   că, de-acum înainte, 
trei luni, nu  o  să  vezi  numai tavanul.  
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   Trei  ţărănci  tinere  spălau  rufe  la  râu  şi  vorbeau  despre  bărbaţi. 
   - Auzi   tu,   al  meu   vine   acasă   de   pe   şantier   o   dată   pe   lună   şi   stă  
două  zile  şi-abia apucă să  mă  vadă.  Dacă  se-ntâmplă  să  mi-o  tragă  
de  două  ori  pe  lună... 
   - Al  meu   lucrează   la  mină   şi   vine   acasă   în   fiecare   sâmbătă.   Dar  
apucăm  totuşi  să  ne-o tragem de patru-cinci ori pe  lună.  
   A  treia  tace  supărată.  Nimic.  Celelalte  o  trag  de  limbă: 
   - Dar  al  tău? 
   - Al  meu  stă  acasă  toată  ziua şi  n-am  pic  de   linişte  din  cauza   lui.  
Cum  mă  prinde, cum m-o trage.  O  dată  dimineaţa,  o  dată  la  prânz,  
de  două  ori  seara  şi  de  trei  ori  pe  noapte. Celelalte, stupefiate: 
   - Taci tu! Şi  n-ai  făcut  nimic?  Poate  o  fi  bolnav.  Fost-ai la doctor? 
   - Fost. 
   - Şi ce-o zis doctorul? 
   - O  zis  că  n-are ţinere de minte... 
 

  
   Un cioban  stătea  sprijinit  în  bâtă, pe  munte,  păzindu-şi  turma  de  
oi.  Vede  venind  pe  drum  o  maşină  tare.  Opreşte  maşina,  un  tip  şi  o  
gagică  mişto   se   dau   jos,   ea   se   sprijină   de  portieră   şi   el   vine   şi   i-o 
trage   pe   la   spate.   A   doua   zi   se   repetă   scena,   a   treia   zi   la   fel.   Stă  
ciobanul  şi  se  gândeşte,  face  un  calcul  şi  îşi  spune: 
- Bani  de  maşină  nu  am  dar  o  portieră  tot  îmi  iau. 
 

  
   Vine  Ion  la  Vasile  şi  îl  întreabă: 
   - Cum poate vaca ta da câte 100 de litri de lapte pe zi? 
   Vasile îl  lămureşte: 
   - E   simplu.   Totul   depinde   de   amabilitate.  Mă   apropii   de   ea   şi   o  
întreb:  ce  avem  astăzi,  lapte  sau  carne? 
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Român,	  românesc,	  româneşte 

În România,	  toţi	  îţi	  vor	  binele.  
Nu-i	  lăsa	  să	  ţi-l ia! 
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   Trei  scheleţi  mergeau  pe  stradă  în  Bucureşti.  La  un  moment  dat,  
unul  îl  pipăie  pe  cel  de  lângă  el  şi  exclamă:   
   - Ia uite ce oase tari ai! Când ai murit?  
   - În 1970, zice scheletul.  
   - Ehe!...  Se  mânca  sănătos  atunci.   
   - Dar tu, când ai murit?  
   - Păi,  în  1990. 
   - Dar  văd  că  şi  atunci  se  mânca  încă  sănătos,  spuse  primul  schelet,  
pipăindu-l.  
   Întorcându-se   spre   al   treilea   schelet,   cei   doi   scheleţi,   după   ce-i 
testează  calitatea  osoasă,  exclamă: 
   - Dar  vedem  că  şi  tu  ai  oase  tari... Calciu,  ce  mai!...  Când  ai  zis  că  ai  
murit?  
   - Bă,  eu  n-am  murit!  Sunt  student,  mă  duc  la  cursuri.... 
 

  
   Poliţia a declarat că s-au găsit arme ascunse în spatele bibliotecii 
din Ferentari. Localnicii sunt în stare de şoc. Nu ştiau că în Ferentari 
există  bibliotecă  şi  protestează  vehement  împotriva  irosirii  banului  
public în acest fel.  
 

  
   Îmi taie azi unul calea la semafor, îmi frânează în faţă, apoi îmi 
ocupă   şi locul de parcare la supermarket; colac peste pupăză, 
imediat după, masina lui roşie,   sclipitoare,   decapotabilă,   ultimul  
răcnet,  mi-a murdărit şi  cheia de vopsea. 
 

  
   Un enoriaş îi zice alarmat preotului: 
   - În timpul predicii de azi mi s-a furat ceasul şi portofelul! 
   - Aleluia! În sfârşit, îi atragem pe păcătoşi! 
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   Îţi  place  să  fii  mângâiată?  Să  fii  atinsă?  Să  fii  pipăită?  Să  fii  încinsă?  
Îţi  place  să  simţi  respiraţia  celuilalt  lângă  urechea  ta?  Sau  poate  pe  
gât  ori  pe   faţă?   Îţi  place  să   încerci  poziţii  noi?  Să   începi   rece  şi   să  
sfârşeşti  fierbinte  şi  transpirată?   
   RATB:   Cu   noi,   fanteziile   tale   devin   realitate!   Încearcă-ne! La un 
preţ  ce  sfidează  concurenţa! 
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   O  fetiţă  vine  acasă  şi  îi  spune  mamei plângând: 
   - Un   băiat   de   la   mine   din   clasă   mi-a   zis   azi   să   ne   jucăm   de-a 
doctorul... 
   - Vai  de  mine!  Şi ce-aţi  făcut? 
   - M-a   lăsat   să   aştept   o   jumătate   de   oră   pe   culoar   şi   apoi   m-a 
trimis acasă, când n-am  avut  să-i dau şpagă. 
 

  
   La   intrarea   în  clădirea  facultăţii,  stătea  un  ţăran  cu  un  viţel   legat  
de  sfoară. 
   - Dar  ce  faci,  bade,  cu  dobitocul  ăsta  la facultate? 
   - Dobitocul îi la examen! Asta-i pila! 
 

  
   O tânără la spovedanie: 
   - Părinte, am păcătuit cu părintele din parohia vecină! 
   - Fiica mea, să nu mai păcătuieşti, să iei agheazmă mare, să faci 25 
de mătănii şi data viitoare aminteşte-ţi că  asta e parohia ta! 
 

  
   Un  hoţ  de  buzunare îi testează  buzunarele  unui  bătrânel,  în auto-
buz. Bătrânul   îl simte, se întoarce spre el, întoarce buzunarele pe 
dos  şi  zice: 
   - N-am, bre, nu vezi? N-am  nimic,  de  la  mine  vrei  tu  să  furi?!  
   Hoţul, nervos, ripostează: 
   - Dom’le, ai – n-ai, eu sunt la serviciu! 
 

  
   Consiliul  local  al  comunei  Văscăuţi  depune  un  proiect  de  finanţare  
europeană  pentru  construirea unei gări în localitate. 
   Proiectul  se  aprobă,  deşi/deoarece  prin  Văscăuţi  nu trece trenul. 
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   Doi indivizi dormeau pe o bancă, în parc. Se apropie poliţistul 
comunitar: 
   - Ce  faceţi aici? 
   - Păi,  nu  am  casă, nu am serviciu, nu am familie, aşa că dorm aici! 
   - Şi tu!? 
   - La  el  în  gazdă! 
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   Tatăl   vine, din Fundu Moldovei, la Iaşi, în   vizită   la   fiul   student. 
Ajunge seara târziu, e întuneric  afară  şi  nu  se  vede  nicio  mişcare la 
căminele  studenţeşti,  nimeni  pe  care  să   întrebe,  aşa  că  se  apropie  
de geamuri şi  strigă: 
   - Stelian Alupei unde  stă? 
   Se aude o voce plictisită:  
   - Sprijină-l  de  uşă,  că  venim  noi  să-l  luăm! 
 

  
   O blondă, în autobuz. Şoferul anunţă: 
   - Următoarea staţie, 1 Decembrie. 
   O blondă, panicată: 
   - Mai devreme nu se poate?! 

 
  

   Vine Bulă la  şcoală  cu  o  buză  umflată. 
   PROFESOARA: Ce-ai  păţit, Bulă? 
   BULĂ:  Am  fost  cu  tata  la  pescuit  şi  mi  s-a  aşezat  o  viespe  pe  buză. 
   PROFESOARA: Vai,  săracul  de  tine! Şi  te-a  pişcat? 
   BULĂ:  Nu, a omorât-o tata cu vâsla. 
 

  
   Fetiţa de clasa a V-a vine acasă de la şcoală  şi-i  povesteşte  mamei: 
   - Mamă, azi la şcoală ne-au făcut testul de virginitate la toate 
fetele.  
   - Aşa?  Şi,  au  fost  probleme? 
   - N-au găsit decât o singură virgină. 
   - Vai, draga mamii, felicitări! Tu eşti aceea, nu? 
   - Eu?!  Nu,  mamă, diriginta! 
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   Constatare   după   ultimele   inundaţii:   Va   trebui   să   învăţăm   să  
înotăm  pe  spate, fiindcă,  dacă  vin  alte   inundaţii,   vom  fi  nevoiţi   să  
facem pluta,  iar  cu  mâinile  să  aplaudăm  elicopterul  prezidenţial. 
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   Secretul  unei  vieţi  lungi 
   Un medic de la Institutul Inimii, ieşit la plimbare, vede o băbuţă 
stând pe o bancă, fumând o ţigară. 
   MEDICUL: E  imposibil  să nu observ fericirea de pe chipul dumnea-
voastră!  Care  este  secretul  dvs.?  
   FEMEIA: Sunt profesoară, nu mă culc până la 2 noaptea, timp în 
care concep situaţii didactice şi fac programe şcolare, mă trezesc pe 
la 6 dimineaţa ca  să  ajung   la   timp   la  serviciu,  nu fac sport, nu mă 
distrez şi nici nu am viaţă socială. La sfârşit de săptămână, lucrez 
întruna, revizuind noi strategii de învăţare pentru elevii mei, eva-
luări, elaborez material didactic, şi, dacă e sărbătoare,  de  asemenea  
nu iau micul dejun, prânzul şi nici  cina,  pentru  că  nu  am  timp.  Sunt 
mereu stresată din cauza reformelor din învăţământ, termenelor de 
predare a documentaţiei şi a vizitelor inspectorilor.  
   MEDICUL: E extraordinar! Nu pot  să  cred.  Ce  vârstă  aveţi?   
   FEMEIA: Împlinesc mâine 30!, îi răspunse băbuţa. 
 

  
   Întrebat  cu  cine  semănăm  noi,  românii,  un  ţigan  răspunse:  
   - Cu  Adam  şi  Eva,  pentru  că  şi  ei  umblau  dezbrăcaţi.  Şi  cu  Cain  şi  
Abel,  pentru   că şi  ei,  deşi   fraţi,   s-au  omorât   între  ei.   Şi   cu   cei   trei  
crai  de  la  Răsărit,  care  au  mers  după  stea  şi  au  ajuns  la  iesle. 
 

  
   Te-ai  săturat  să-ţi   spargă   ţiganii  casa?  Nu cheltui banii aiurea pe 
alarme   şi   camere   de   supraveghere,   scrie   mare   pe   uşa:   Oficiul 
Forţelor  de  Muncă. 
 

  
   PACIENTUL: Ce-aţi  făcut?  Mi-aţi  scos  cu  totul  alt dinte! 
   STOMATOLOGUL: N-aveţi  grijă! Încet,  încet, ajungem  şi  la  celălalt. 
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   POLIŢISTUL: Suflaţi!   
   ŞOFERUL:  Nuuuuuu  sufluuu!...   
   POLIŢISTUL:  Suflaţi,  că  dacă  nu  suflaţi,  suflu  eu,  şi  iese  2,5.... 
 

  
   Noua  lege  a  sănătăţii   
   Bulă   la   bucătărie.   O   clipă   de   neatenţie   la   tocat   zarzavaturi   şi  
sângele  începe  să  curgă.  Ia  repede  o  cârpă,  înfăşoară  degetul  şi  fuga  
la   spital.   Intră   la   UPU   (unitatea   de   primire   urgenţe)   şi   vede   două 
uşi:   "Bolnavi"   şi   "Accidentaţi".   Ca   un   cetăţean   disciplinat   ce   este,  
Bulă   intră   la   "Accidentaţi".   Acolo,   ce   să   vezi?   Alte   două   uşi:   "Cu  
sângerare"   şi   "Fără   sângerare".   Firesc,   intră   la   "Cu   sângerare".  
Acolo,   alte   două   uşi:   "De   importanţă   vitală"   şi   "Fără   importanţă  
vitală".  Deschide   uşa   "Fără   importanţă   vitală"   şi   se   trezeşte   iar   în  
stradă.   
   Pleacă  nervos  acasă,  unde  familia  îl  întreabă:   
   - Ei,  zi,  Bulă,  te-au tratat bine?  
   - Nu s-a uitat nimeni la mine, dar organizarea e beton! 
 

  
   O  ordonanţă  recentă  a  guvernului  cere  tuturor  pensionarilor  care  
au  împlinit  65  de  ani  să  se  mute  la  ţară.  Pensionarii  în  cauză  sunt  de  
acord,  în  principiu,  însă  cu  o  condiţie: Ei  să  aleagă  ţara. 
 

  
   Q:   De   ce   se   fac   acum   băncile la   şcoală în România cu zece 
centimetri mai înalte?  
   A: Viagra se comercializează  şi  în  curtea  şcolii. 
 

  
   Deviza doctorului român: Obrazul  subţire  cu  Kent-uiala  se  ţine. 
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   EVZ, perioada Cristoiu, articol   pe   prima   pagină,   într-o   sâmbătă: 
Bătrână   violată   în   pădurea  Băneasa. Luni, în   acelaşi ziar, articolul 
de fond: Invazie  de  babe  în  pădurea  Băneasa. 
 

  
   Doi pensionari se   întâlnesc  după  mulţi,  mulţi   ani.  Unul  pesimist, 
celălalt  optimist.  Pesimistul  către  optimist: 
   - Prietene, s-a  întâmplat  cea  mai  mare  nenorocire  din  viaţa  mea! 
   - Care, mă? 
   - Mi-a murit instrumentul!  
   Optimistul, râzând: 
   - Şi  ce, mă, asta  e  nenorocire?  Uită-te, şi  mie  mi-a murit, dar vezi 
ce frumos atârna? 
 

  
   Din nou, la stomatologul român. 
   PACIENT: Totdeauna  extrageţi  dinţii  fără  dureri? 
   STOMATOLOG: Nu! Uite, ieri mi-am scrântit mâna. 
 

  
   Un  bărbat din  Braşov avea  probleme  cu  potenţa.  Merge  la  doctor,  
iar acesta îi spune: 
   - Îţi   dau   praful   acesta,   pe   care   trebuie   să-l   pui   în   mâncare   şi  
erecţia  va  veni  imediat. 
   Bucuros,   în   drum   spre   casă,   pentru   a face   o   bucurie   soţiei   sale,  
intră   într-un   restaurant   şi   comandă   o   porţie   de   mici   şi   spune  
bucătarului   să   pună   praful   în   ei. După   o   oră   de   aşteptare, omul, 
revoltat,  îl  întreabă  pe  ospătar: 
   - Ce se mai aude cu mici aia, dom’le? 
   - Domnule,  bucătaru-i disperat:  cum  aşează  micii  pe  grătar,  ei  se  
ridică  în  picioare. 
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   Un tip de  Bucureşti se  duce  la  doctor  să-i  ceară  o  tabletă  Viagra.  
Doctorul  îl  avertizează  că, dacă  a  înghiţit  pastila, va  trebui  să  treacă  
la   treabă,   că   altfel   nu   va  mai  putea   face  dragoste  niciodată.   Tipul  
pleacă,   ajunge   acasă,   parchează   maşina,   înghite   tableta,   intră   în  
casă  şi   începe  să-şi  caute  nevasta.  După  ce-şi  dă  seama  că  aceasta  
nu-i   acasă,   dă   disperat   telefon   doctorului,   întrebându-l ce-i de 
făcut.   Doctorul   îl   întreabă   dacă   prin   casă   nu   e   vreo   altă   femeie, 
doica, de exemplu. 
   Tipul  răspunde: 
   - Este, dar pentru ea nu aveam nevoie de pilulă! 
 

  
   Doi  pensionari  stăteau  la  taifas,  pe  o  bancă,  în  parc: 
   - Ce  mai  ştii  de  Costică,  fostul  nostru  coleg? 
   - Sărmanul,  a  murit  acum  un an... 
   - Dar  Mitică,  de  venea  şi  el  prin  parc? 
   - Se împlinesc şase luni de când l-au dus la cimitir... 
   - Şi  Ionescu?  Nici  pe  el  nu  l-am  mai  văzut. 
   - Ba,   să   ştii   că   ăştia   ne  baga   ceva   în  pensie   ca   să   scape   cât  mai  
repede de noi! 
 

  
   Cică   toate   ţările   fost-comuniste  au   fost   în   cădere   liberă  până  au  
atins fundul gropii.  
   Aproape  toate  au  început  să  urce  peretele  abrupt  al  gropii  în  care  
sunt,  cu  excepţia  României,  care  acum  sapă  mai  adânc. 
 
  

   Q:  Care  este  asemănarea  dintre  România  şi  Japonia?  
   A:  Amândouă  ţările  au  trenuri  suspendate. 
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   - Există  la  noi  mai  mult  umor  decât în alte locuri de pe glob?  
   - Da, fiindcă noi avem mai mare nevoie de el. 
 

  
   Un  copil,  la  grădiniţă,  încearcă  să  îşi  încalţe  cizmuliţele.  Pentru  că  
nu  se  descurcă, cere ajutorul  educatoarei.  Cu  tot  trasul  şi  împinsul,  
cizmuliţele  nu  voiau  nicidecum  să  intre.  Până  când  a  reuşit  totuşi  să  
îl   încalţe,   educatoarei   i-au   apărut   broboane   de   transpiraţie   pe  
frunte. Aproape  că  i-au dat lacrimile când copilul i-a zis: 
   - Doamnă,  dar  sunt  puse  invels... 
   Într-adevăr,   erau  puse   greşit...  Nu   a   fost   cu  nimic  mai   uşor   să   îi  
scoată  cizmuliţele  decât  să  i  le  pună,  totuşi, a  reuşit  să  îşi  păstreze  
calmul, până  când  cizmuliţele  au   fost   iar   încălţate,   tot   cu   sudoare  
pe frunte, dar de   data   aceasta   aşa   cum   trebuia.   Însă   atunci  
băieţelul  a  zis: 
   - Cizmuliţele  astea  nu  sunt  ale  mele! 
   În   loc   să   ţipe   la   el: "De ce nu mi-ai   spus?",   educatoarea   şi-a 
muşcat   buza   şi   încă   o   dată   s-a   chinuit   să   îl   descalţe.   Când   s-a 
terminat  chinul  descălţatului,  băieţelul  i-a spus: 
   - Sunt cizmuliţele  flatelui  meu.  Mama  a  zis  să  le  încalţ  pe  astea  azi. 
   Acum  ea  nu  mai  ştia  ce  să  facă...  Să  plângă  sau  să  râdă?  A  reuşit  
totuşi   să   strângă   suficientă   răbdare   pentru   a   se   lupta   din   nou   cu  
cizmuliţele.  Când,   în  sfârşit,   l-a  încălţat,   înainte  de  a-l  trimite  afară  
la  joacă,  l-a întrebat: 
   - Şi  acum,  unde  îţi  sunt  mănuşile?  Trebuie  să  ţi  le  pun  pe  mâini  ca  
să  poţi  pleca  afară! 
   - Le-am  băgat  în  cizmuliţe  ca  să  nu  le  pield... 
 

  
   Secretul succesului în România este legat de cinste şi de decenţă. 
Dacă nu ai aceste calităţi, succesul este garantat. 
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   - Mărie, dacă ai câştiga 100 de milioane la Loto, m-ai mai iubi? 
   - Da, Ioane, dar mi-ar fi foarte dor de tine! 
 

  
   Pe  un  şantier  în  România: 
   - Şefu’,  mi  s-a  rupt  lopata,  ce  să  fac? 
   - Sprijină-te  şi  tu  pe  betonieră,  că  nu  mai  avem  lopeţi... 
 

  
   Maria  către  Ion:   
   - Unde mergi, Ioane?  
   - La cârciuma.  
   - Atunci, ia, bate-mă  acu’, că  pe  când  o  să  vii tu, io oi dormi.   

  
   Un  român  încearcă  să  agațe  o  străină  pe  facebook: 
   - Hello. 
   - Hello. 
   - Where are you from? 
   - France! 
   - Du-te  bă,  nu  te  cred! 
   - Pe bune! 

  
   Un oltean, întors recent dintr-o excursie la Londra, îi povesteşte 
prietenului lui:  
   - Am cunoscut o englezoaică şi, cu toate că nu ştiu engleză şi nici 
ea română, ne-am înţeles de minune. I-am desenat o farfurie cu 
mâncare şi direct m-a luat la un restaurant. I-am desenat un pahar 
şi ea m-a luat la un bar. Şi tot aşa până spre dimineaţă, când ea mi-
a desenat un pat. Ştii ce m-a uimit? Cum a ştiut ea că sunt tâmplar?  
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   O familie de olteni care nu a văzut şi nu a trăit niciodată în lux, s-a 
dus în America.  
   Au intrat într-un hotel şi se holbau ca la felul 16:  
   - Uaaaaaaaaaa!, exclamă tatăl.  
   Dar lucrul cel mai atrăgator era o cutie mare argintie cu beculeţe. 
Şi, cum sta mama pe acolo, tata o trimite la cumpărături. Aşa au 
rămas tata şi fiul singuri. Cum se tot uitau la cutia fermecată, iată că 
vine o băbuţă   şi intră în cutia magică, iar, după câtva timp, iese 
afară o blondă tare, cu coc, bine dotată.  
   Tatăl către băiat:  
   - Hiiiiii! Fiuleeee! Adu-o repede pă mă-ta! 
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   Ion  era  pe  un  mal  al  Oltului  şi  Maria  pe  celălalt  mal.     
   ION: Mario, aş  vrea  să  ţi-o trag!      
   MARIA:  Şi  eu  aş  vrea, dar nu am cum trece apa.   
   ION: Păi, uite cum facem, eu îmi scol pensiul şi  treci  pe  el. 
   MARIA: Bine, măi Ioane, dar cum trec apa înapoi?   
 

  
   - Gigele,  ce  ţi-a  adus  Moş  Crăciun? 
   - O pereche de ghete. 
   - Ce  surpriză! 
   - N-a   fost  nici   o   surpriză,   le   cunoşteam!  Le-a purtat fretele meu 
anul trecut. 
 

  
   Într-un bar, doi unguri şi un român. Primul ungur către al doilea: 
   - Ştii care-i diferenţa dintre un român şi o nucă de cocos? 
   - Nu. 
   - Nuca îţi oferă oricând ceva de băut, pe când românul niciodată. 
   La care, românul de alături: 
   - Nu te supăra, vrei ceva de băut? 
   Ungurul: 
   - Mi-ar plăcea... 
   - Atunci du-te şi cumpără-ţi o nucă de cocos. 
 

  
   Se  trezeşte  Ion  pe  la  4  dimineaţa  şi  o  întreabă  pe  Maria:   
   - Mărie, vrei  să  ţi-o trag?   
   Maria, încântată  de  propunere, îi  răspunde  afirmativ,  fuge  la  baie,  
se  aranjează,  îşi  ia  pe  ea  un  combinezon  scurt,  de  un  roşu  sclipitor, 
revine. Ion  îşi  freacă  mâinile  bucuros  şi  îi  spune  Mariei: 
   - Atunci du-te  şi  fă-mi ceva de mâncare!   
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   La  o  şcoală  de  fiţe  din  Bucureşti,  ora  de  ştiinţe  naturale. 
   PROFESOARA: Îmi puteţi numi cinci animale care trăiesc în Africa? 
   ELEV: Patru elefanţi şi o girafă. 
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   Faină logica 
   Gheo şi Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu. Ion rupe tăcerea 
apăsătoare şi zice: 
   ION: Auzi, mă Gheo, tu ştii de ce ne hurducă trenul aista? 
   GHEO: Nu ştiu, mă. Tu ştii? 
   ION: Apăi, hai să-ţi esplic: trenul aista are la început o locomotivă. 
Ştii asta,  mă  Gheo? 
   GHEO: Ştiu  dară,  că nu-s prost. 
   ION: N-avem nicio treabă cu ea. Merje lin, fain dă tăt. Mai 
departe, după locomotivă imediat, este vagonul cu poşta. Ştii asta? 
   GHEO: Ştiu dară, că nu-s prost. Ne pasă nouă  de  vagonul  cela? 
   ION: Nu ne pasă. După vagonul cu poşta, este vagonul ăla pentru 
domni de la oraş, din ăia  cu  valize  patrate.  Stii,  mă  Gheo,  asta? 
   GHEO: Ştiu dară, că nu-s prost. Continuează. 
   ION: Nici de ăla nu ne pasă. După vagonul domnilor de la oraş, 
este vagonul pentru pălmaşi. Nevoiaşi, aşa ca noi. Stii,  mă  Gheo? 
   GHEO: Ştiu dară, că nu-s prost. Spune mai departe. Avem vreo 
treabă  cu  el? 
   ION: Oleacă de răbdare.  Vagonul  nost are două osii: osia din faţă,  
cu care nu avem nicio treabă, şi osia din spate, asta pe care stă  
compartimentul nost. Ştii,  mă  Gheo,  asta? 
   GHEO: Ştiu dară, că nu-s prost. Osia aiasta are vreo taină cu noi? 
   ION: Stai o ţâră. Osia are două roţi: roata din stânga, care nu ne 
interesează, şi roata din dreapta, pe care stăm noi. Ştii,  mă  Gheo? 
   GHEO: Ştiu dară, că nu-s prost. Ce-i cu roata de sub noi? 
   ION: Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI şi  cu  R  nu  avem  nicio 
treabă, pe noi patratul cela ne hurducă aşa. 
 

  
   La români, bârfa   este   o   formă   de   artă   reală.   Ea   diferă   de   basm  
prin aceea că  toţi  eroii  sunt  reali. 
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   Sindromul Caracal 
   Problemă: 
   Un constructor  este  plătit cu 5 lei pe oră. Sunt angajaţi  doi  con-
structori pentru instalarea a şapte piloni de fontă, în scopul de a 
opri parcarea maşinilor pe trotuar. Instalarea unui pilon durează o 
ora. 
   Întrebare: 
   În cât timp vor realiza unde au parcat maşina? 



   O  bancnotă  de  un  leu  şi  una  de  cinci sute sute de lei se întâlnesc:  
   - Şi...  ce-ai  mai  făcut?,  întreabă  cea de un leu.  
   - Eh,  păi  prin  cazinouri,  am  fost  şi   într-o  croazieră  pe  Dunăre,  m-
am plimbat apoi   cu   o   tipă   bună   prin   mall-uri,   am   fost   şi   prin 
provincie,  am  fost  şi  pe  la  munte,  de-astea...  Tu,  care  e  viaţa  ta?   
   -  Mmm,  cele  obişnuite...  biserică, biserică, biserică... 
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   Undeva în România, ninsoare abundentă, zăpada multă pe 
carosabil, trafic îngreunat. Un camion e urmat la mică distanţă de 
un BMW X6. BMW-ul se chinuia să depăşească camionul. La un 
moment dat, intră în depăşire şi, când ajunge în dreptul cabinei 
camionului, coboară geamul şi o blondă superbă, drăgălaşă şi cu 
ochi albaştri, strigă şoferului din camion: 
    - Hei! Sunt Mirela şi sunt blondă! Vezi că-ţi cade marfa din 
camion în spate! 
   Şoferul, nimic, se uită la ea, întoarce capul şi rulează cu aceeaşi 
viteză. Se repetă faza de câteva ori, încercare de depăşire, claxoane 
şi acelaşi rezultat. La un moment dat, camionul trage pe dreapta la 
o parcare. Vizibil iritată că bunele ei intenţii au rămas în zadar, 
Mirela blondă merge direct la tip: 
   - Auzi, sunt Mirela şi sunt blondă, şi de o oră tot îţi spun că pierzi 
marfa din camion. Eşti surd sau faci pe şmecherul? 
   - Sunt Vasile, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt şmecher, sunt de 
la drumuri şi împrăştii sare. 
 

  
   Dialog românesc 
   - Alo, Mimi, tu  eşti? 
   - Nu, domnule. Aţi  greşit  numărul! 
   - Dar  nu  ştiţi  ce  număr  are  Mimi? 
   - De  unde  să  ştiu  eu  ce  număr  are  Mimi  a  dumitale? 
   - Dar  de  unde  ştiţi  că  este  Mimi  a  mea? 
   - Presupun. 
   - Şi  ce  număr  are, nu  puteţi  presupune? 
 

  
   Uzina de maşini  grele a fuzionat cu uzina Timpuri noi. Acum avem 
Timpuri grele. 
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   Doi  stagiari  se  văd  întâmplător  pe  stradă: 
   - Ce-i cu tine? Nu te-ai dus unde te-au repartizat? 
   - Ba da, dar mi-am  dat  demisia.  Părinţii  nu  mai  puteau  să  mă  ţină. 
 

  
   Cei care mai au Lăstunuri  nu  mai  trebuie  să  plătească  impozit  pe  
maşină, deoarece, dacă  îţi  pui  centura  de  siguranţă, se consideră  a  
fi rucsac. 
 

  
   Anunţ  la  Radio  România:  La  al  cincilea  semnal  va  fi  apă  caldă:  Pic,  
pic, pic, pic, pic! A  fost  apă  caldă. 
 

  
   În România, shop-ul  scuză  mijloacele. 
 

  
   Q:  Care  e  cea  mai  mică  piesă  dintr-un  Lăstun?   
   A: Creierul proprietarului. 
 

  
   Discurs   prezidenţial: Cine n-a murit în iarna asta va regreta în 
iarna viitoare! 
 

  
   Q: De ce sunt Lăstunurile vopsite? 
   A: Pentru ca, atunci  când  plouă,  să  nu  se  dizolve. 
 

  
   Românii  se  plâng  că  s-au scumpit toate. Nu-i  adevărat,  salariul lor 
s-a ieftinit! 
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   Credinţa  la  români sau  Cocoşul  preotului 
   Un preot locuia  lângă  o  mănăstire  şi  avea  zece găini  şi  un  cocoş. 
Cocoşul, din când în când, dispărea dimineaţa,   dar   apărea   până  
seara. Ultima  dată  când  a  zburat, nu s-a mai întors. Preotul, primul 
lucru  duminică  în  biserică,  a  întrebat  lumea: 
   - Aş  vrea  să ştiu  dacă  cineva  are  un  cocoş. 
   ...  şi  toţi  bărbaţii  s-au sculat în picioare... 
   - Nu,  nu,  nu,  am  vrut  să  întreb  dacă  cineva  a  văzut  un  cocoş? 
   ... şi  toate  femeile  s-au sculat în picioare... 
   - Nu, nu, nu, nici asta n-am  vrut  să  ştiu,  vreau  să  ştiu  dacă  cineva  
de  aici  a  văzut  un  cocoş  care  nu-i  aparţine? 
   ...  şi  jumătate  dintre femei s-au sculat în picioare... 
   - Nu, nu, nu, nici asta n-am  vrut  să  ştiu,  vreau  să  ştiu  dacă  cineva a 
văzut  cocoşul  meu? 
   ...  şi  toate  măicuţele  s-au sculat în picioare. 

  
      Q:  Care  e  cel  mai  scurt  banc  cu  Lăstunul?   
      A: Un Lăstun  parchează  în  vârful  dealului. 

  
   Bulă  sună  la  poliţie.  Are  loc  un  dialog  scurt:  
   - Vreau  să  reclam  că  mi s-a furat  maşina.  Dimineaţa,  când  m-am 
trezit, nu mi-am  mai  găsit  Trabantul,  ci  numai  husa.     
   - Aţi  scuturat  bine  husa?,  îl  întreabă  recepţionerul. 
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Ştefan	  cel	  Mare	  şi	  Glumeţ 

Moldova n-a fost a mea, n-a	  fost	  a	  lor	  şi	  nu	  este	  
a	  voastră.  
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   Odată,  îl  atacau  turcii  pe  Ştefan  cel  Mare.  Voievodul, când îi vede 
că  se-apropie,  se  suie  pe  o  motocicletă,  îşi  ia  o  mitralieră  şi  dă  iama  
prin  ei.  Îi  omoară  pe  toţi...   
   A doua zi, turcii  atacă  din  nou.  Când  vede  asta,  Ştefan  încalecă pe-
un Harley-Davidson,  îşi  ia  două mitraliere, câte una în fiecare mâna, 
şi-i  omoară   iarăşi  pe  toţi.  Când  văd  turcii  asta,  se  duc   la  mama   lui  
Ştefan: 
   - Ştiţi,  fiul  dvs.  ne  bate  în  fiecare  zi.  Nu  puteţi  să  vorbiţi  şi  dvs.  cu  
el s-o lase mai moale? 
   Maică-sa  promite  că  o să  vorbească cu voievodul.  După  încă  o  zi,  
văd  turcii  că  Ştefan  nu  mai   iese  pe  motocicletă.  Bucurie  mare,  dar 
nu  atacă  încă,  vor  să  fie  siguri.  După  încă  o  zi,  tot  linişte.  A  treia  zi,  
îşi  iau  turcii  inima-n  dinţi  şi  se  apropie  de  cetate, să  o atace. La un 
moment  dat,  apare  Ştefan  pe  HD,  cu  mitralierele  în  mână: 
   - Ha! Aţi  rupt-o-n fericire, că  mama  nu-i  acasă! 


   Turcii  atacă  ţară.  Ştefan  trimite   iscoade.  Vine  un  soldat   la  Ştefan  
c-o  săgeată  înfiptă-n  nas,  abia  suflând  şi-i spune: 
   - Ştefane, Măria  Ta,  turcii  sunt  pe  dealul  de  lângă  cetate! 
   - Bine, mă,  zice  Ştefan  şi  înfige  un  steag  în  pământ, fâl-fâl, fâl-fâl. 
   După  o  bucată  de  vreme,  iar  vine  soldatul,  cu  două  săgeţi  înfipte-
n  nas,  gâfâind  şi  zice: 
   - Ştefane, Ştefane, turcii sunt la 1000 m de cetate. 
   - Bine  mă,  zice  Ştefan  şi  iar  înfige  nişte  steaguri  în  pământ, fâl-fâl. 
   Mai   trece   ceva   timp   şi   iar   apare   soldatul,   cu   trei   săgeţi   în   nas,  
rănit  de  moarte,  clătinându-se, şi  spune  supărat: 
   - Băi, Ştefane,  chiar  aşa?  Turcii  mai  au  puţin  şi  intră  în  cetate  şi  tu  
stai degeaba?  
   Ştefan  mai  înfige  nişte  steaguri în  pământ,  fâl-fâl, fâl-fâl, zicând: 
   - Mi se fâlfâie. 
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   Ştefan  cel  Mare, înaintea  celei  mai  dure  bătălii  ale  sale, era foarte 
îngrijorat   de   soarta   bătăliei   şi   a   soldaţilor   lui. Pentru a asigura 
victoria   pe   alte   căi   decât   cele   fizice, s-a  hotărât   să   apeleze   la   trei 
babe   vrăjitoare.   Odată   ajuns   la   babe, îşi   spune   păsul   şi   primeşte 
confirmarea:  
   - Da, mânca-ţi-aş, îi   omorâm   şi   după   aia   mai   vorbim, i-au spus 
vrăjitoarele. 
   După ce  se  termină  şi  bătălia, cu  armată  duşmană  toată  bolnavă  şi  
vai de ei, voievodul se întoarse la cele trei babe  să  le  răsplătească: 
   - Băi, că  am  câştigat,  vă  dau  aur  şi  mătase, să  dea  dracu’... 
   - A, nu! Noi nu vrem daruri, noi  vrem  să  fim  plătite  în natură! 
   - Păi,  şi  ce  natură  vreţi? 
   Vine  prima  babă: 
   - Bă, mânca-ţi-aş, eu  vreau  să-mi sugi ţâţa stângă! 
   - Ce ţâţă?!... 
   - Hai, hai, nu spune nimic, că... 
   Voievodul n-are încotro, se  apucă  de  treabă. Vine  şi  cea  de-a doua 
babă: 
   - Bă, mânca-ţi-aş, eu  vreau  să-mi sugi ţâţa dreaptă! 
   - Ce ţâţă?!... 
   - Hai, hai, nu spune nimic, că... 
   Voievodul n-are   încotro,   face   treaba   şi   se   îndreaptă   spre   a   treia  
babă. 
   - Tu care țâța  vrei  să  sug, mă? 
   - Eu  ţâţă  n-am, că-s Baba Novac! 
 

  
   Era pe   vremea   lui   Ştefan   cel   Mare,   când   ajung   turcii   peste  
Moldova, şi vine la Măria Sa un angajat de-al  său: 
   - Ştefane, Ştefane,  au  intrat  turcii  în  ţară,  e  urgie! 
   - Nu-i  nimic,  câţi  sunt? 
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   - 10000, Măria Ta! 
   - Şi  noi? 
   - 1000... 
   - Bine, adu-mi armura  şi  mantaua  cea  roşie... 
   - Dar  de  ce  mantaua  roşie? 
   - Păi, dacă  mă  rănesc,  să  nu  vadă  oştenii  sânge  la  mine  şi  să  lupte  
mai departe.  
   Zis  şi  făcut.  Câştigă  moldovenii şi  vin  peste  un  an  iar  turcii: 
   - Măria Ta, bla, bla, bla... 
   - Nu-i nimic,  câți  sunt? 
   - 15000... 
   - Şi  noi? 
   - Păi, am  mai  rămas  vreo 720... 
   - Bine, adu-mi armura, pelerina roşie  şi  pantalonii  mei  maro... 
 

  
   Într-o  bătălie,  pe  Ştefan  cel  Mare  îl  cam  dovedeau  turcii. 
   - Pi cai, moldovenii mei!, dă  retragerea  Măria Sa. 
   - N-avem cai, Măria Ta! 
   - Atunci, pi curând, voinicii mei! 
 

  
   Ştefan  cel  Mare  umbla  cu  voinicii  după  el prin  ţară,  să  exploreze  
locurile.  Undeva,  în  faţă,  pe  o  piatră,  văd  un  om. 
   - Ia du-te, voinişe, vezi şe-i cu omu şela!  
   Se duce ostaşul,  se-ntoarce: 
   - Măria-Ta, omul şela-i  un  neamţ. 
   - Aşa?  Atunşi locul ista  să  se  cheme  Piatra  Neamţ! 
   Mai  merg  ei  ce  merg,  văd  iar  un  om  stând jos, pe-o  piatră. 
   - Aleargă,  voinişe,  şi  vezi... 
   - E  tot  un  neamţ,  Maria  Ta! 
   - Aşa?  Aşest loc  să  se  cheme  de-amu  Piatra  Neamţ! 
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   - Măria-Ta,   aţi   mai   numit   acolo,   mai   în   spate,   un   loc, tot   aşe, 
Piatra  Neamţ. 
   - Aşe?! Atunci  să  se  cheme  Şimleul Silvaniei! 
 

  
   Turcii  grămadă,  parlamentează,  mâine  la  9.00 — o  punem.  Ştefan  
strânge  plăieşii: 
   - Oştenii  mei, diseară   este   ziua  mămuchii,   dară   beţi  molcom   că  
mâini  e  bătălie  grozavă  cu  turcii,  am  vorbit  deja  cu  dânşii. 
   Dimineaţa   la   cinci, aburii   denşi   ai   beţiei puseseră   stăpânire   pe  
castel. La 9.15, turcii, aliniaţi   în   faţa   castelului, încep   să   bată  
impacientaţi  din  picior.  Apare  Ştefan  la  fereastră,  trage  aer  în  piept 
şi  strigă: 
   - Muieeeee! 
   Altă  delegaţie  a  turcilor,  după  ciorba  de  burtă,  se  stabileşte  ferm  
ca  bătălia  să  aibă  loc  mâine,  a  fost  o  situaţie  specială,  turcii, finuţi, 
au  înţeles.   
   - Rămasă, deci, tot pe 9 sharp,   tomorrow,   îi   spuse   lui   Ştefan  
emisarul. 
   În  cetate,  cu  suflatul  în  lumânări,  ultimele  resturi,  dimineaţă, toţi  
moldovenii   împuşcaţi   în   haripă.   9.15,   bătăi   din   picior,   Ştefan   la  
fereastră: 
   - Muieeeeeee! 
   Consiliu de   război   în   tabăra   turcească,   dezbateri,   se   amână   pe  
ziua  următoare, cu soluţia: 
   - Când  apare  Ştefan  la  fereastră, toţi  turcii, într-un glas, să  strige  
muie. 
   Zis   şi   făcut.  Nouă  şi   ceva,   scârţ, se deschide fereastra, ciopor de 
turci într-un glas: 
   - Muieeeeeee! 
   Ştefan  trage  aer  în  piept: 
   - Vineeeee! 
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   Ştefan  cel  Mare  stătea  în  sala  mare  a  palatului  şi  se  uita  la  video. 
Un  film  meseriaş  cu  Van  Damme. La un moment dat, intră  aprodul  
Purice ca o vijelie în sală  şi  spune  pe  nerăsuflate:   
   - Măria Ta, a  intrat  turcul  în  ţară! 
   - Sunt  mulţi?,  întreabă  Ştefan. 
   - Câtă  frunză  şi iarbă,  Măria Ta! 
   - De unde naiba facem rost de atâtea scaune, aproade Purice?! 
 

  
   Ştefan   cel   Mare umbla cu   voinicii   după   el   prin   Ţara Moldovei. 
Trecând  pe  lângă  un  lan de grâu, aud  o  voce  dumnezeiască  ce  cânta  
de   se   oprea   în   loc   apa   izvoarelor   şi   amuţeau   păsările   câmpului.  
Ştefan  se  îndreptă  spre  locul  cu  pricina,  prin  grâul înalt cât omul, şi  
zări  un  prunc  ca  de  vreo  zece  ani  ce  cânta cu atâta foc. 
   - Cum te cheamă, pruncule cu glas de aur?, întrebă  Ştefan. 
   - Gică  Petrescu,  Măria Ta. 
 

  
   Turcii  au  aflat  că  într-un sat din Muntenia sunt numai fecioare. Se 
pregătesc   ei   de   o   campanie   peste   Dunăre   şi   pleacă   în   satul   cu  
pricina.  Ajunşi  acolo, dau într-adevăr  de  un  sat numai cu fecioare. 
Se   pun   ei   pe   treabă   şi   spre   seară   se   adună   în   tabăra   lor,   obosiţi,  
fiecare  lăudându-şi  bărbăţia.  Un  singur  turc,  mai  slăbuţ,  supărat, îi 
spune  paşei: 
   - Mărite  paşă!  În  satul  ăsta  mai  este  o  babă,  care-i  virgină  încă.  Eu  
n-am  reuşit nimic. 
   - Nu-i  nimic.  Mergem  cu  toţii  la  ea  acum. 
   Merg   turcii  de   înconjoară  casa  babei   şi   încearcă   să   intre  pe  uşă,  
dar baba îi aruncă afară   pe   geam.   După   ce   se   plictisesc   turcii   de  
ieşit  pe  geam,  baba  iese  în  prag,  îşi  pune  mâinile  în  şolduri  şi  spune: 
   - Nu s-a  născut  încă  turcul  care  s-o dezvirgineze pe Baba Novac! 
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   Ştefan  cel  Mare  adunase  oastea   în  vederea  unei  bătălii  cu  turcii.  
Ca de obicei, îşi  îmbărbătează  supuşii, strigând de  răsună  valea: 
   - Încălecaţi,  moldovenii  mei!   
   Ca un tunet răspund  răzeşii: 
   - Încălecăm,  Măria Ta! 
   După   ce   zdrobesc   bine   oastea   turcească, se   întâlnesc   cu   toţii   la  
locul de adunare. Ştefan  porunceşte: 
   - Descălecaţi,  oştenii  mei! 
   - Descălecam,  Măria Ta! 
   Descălecând, Ştefan   zăreşte   într-un   tufiş   un   pachet   de   biscuiţi.  
Citind   cu   atenţie   eticheta,   puţin   nedumerit,   ridică   pachetul   de  
biscuiţi, spunând: 
   - Biscuiţi,  oştenii  mei! 
   - Biscuim, Măria Ta! 
 

  
   Vrând  să  nimicească  şi  ultimele  rămăşiţe  ale  oştii  otomane, Ştefan  
cel  Mare  pleacă  în  urmărire  cu oastea sa. Ajung astfel pe meleaguri 
dobrogene,   la   Marea   cea   Mare,   şi   mai   exact   la   Costineşti, lângă  
Obelisc.  Ştefan  priveşte  monumentul  din  faţa  sa  spunând: 
   - Obelisc,  oştenii  mei! 
   - O belim, Măria Ta. 
 

  
   Ştefan  cel  Mare  a  încercat  să-i facă  pe  toţi  moldovenii  zimbri, dar 
a  murit  prea  repede  şi  i-a adus doar la stadiul de boi. 
 

  
   Q: De ce a strigat Ştefan  cel  Mare din  toţi  rărunchii,  la  bătălia  de  
la Vaslui: Înainteeeeee! ? 
   A: Pentru  că  era  cu  spatele  la  turci. 
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   Ştefan  cel  Mare, văzând  ca  ţara-i în mare primejdie, se  scoală  din  
mormânt  şi  lansează  apelul: 
   - Unde  sunteţi  voi,  răzeşii  mei?  
   Cei  chemaţi  răspund prompt: 

- În Ardeal, Măria  Ta! 
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   Ştefan  cel  Mare  convoacă  boierii  la  o  şedinţă. 
   - Boieri dumneavoastră,   trebui să   treşem de-amu la iconomii 
severe,  cheltuim  prea  mult  cu  ascuţitul  săbiilor,  propun  să-i   tăiem  
pe  turci  în  trei,  să  nu-i  mai  tăiem  în  patru. 
   - Da’ di şe  să  faşem economii, Măria Ta? 
   - Din prişina datoriilor externe! 
   Peste vreo lună,   iar   şedinţă,   turcii   să   fie   tăiaţi   numai   în   două,  
pentru  economie  cu  ascuţitul  săbiilor. 
   - Da’  di şe,  Măria Ta? 
   - V-am spus. Din prişina datoriilor externe! 
   Altă  şedinţă,  turcii  să  fie  de-amu  numai  înţepaţi  puţin,  sabia  să  fie  
trasă  uşurel înapoi. 
   - Da’  şe-s datoriile  aiestea  externe,  Măria Ta? 
   - Apoi,  boieri  dumneavoastră,  datoriile  externe  nu  sunt  ale  mele,  
nu   sunt   ale   noastre,   ci   ale   urmaşilor   urmaşilor   noştri,   în   veacul  
veacurilor! 


   Ştefan   cel   Mare   ţine   cuvântare   răzeşilor   înainte   de   o   luptă   cu  
turcii: 
   - Răzeşi,  mâine   la  orele 8:00 am avem lupta cu turcu’,  aşa  că   să  
veniţi  toţi  cu  săbii,  furci,  coase  şi  ce  mai  aveţi  pe-acasă  ca  să  ţinem  
piept  duşmanului. Bă,  da fiţi  treji şi veniţi la timp de data asta, c-am 
vorbit cu oamenii ăia... 


   Vin  turcii.  Ştefan  cel  Mare  îşi  strânge  oştenii,  îi  aşteaptă  în  pădure 
şi  îi  bate  de  se  cacă  pe  ei. După  un  timp, vin  turcii  iar.  Turcii,  păţiţi,  îi  
aşteaptă  pe  moldoveni  în  pădure  şi  îi  bat  de  se  cacă  pe  ei.  A  doua  zi, 
vine  pădurarul: 
   - Bă, fir-ați-ai-dracu’, care mi-aţi  căcat  pădurea? 
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   Ştefan  cel  Mare  şi  Preda  fugeau de turci. Ajung într-o  pădure. 
   - Măria Ta, ne ajung turcii, să  ne  suim  în  copaci, zice Preda. 
   Se  urcă  ei  într-un  copac,  după  câteva  minute  trec  turcii  pe  sub  ei,  
caută prin  tufişuri,  trec  mai  departe.  Zice  Ştefan: 
   - Predo, eu nu mai pot, îmi dau drumul. 
   - Măria  Ta,  nu  îţi  da  drumul, te prind turcii, Măria Ta! 
   Mai  trece  o  oră,  turcii  pe  sub  ei  îi  căutau  de  zor.  Zice  Ştefan: 
   - Bă,  Predo,  bă, am obosit, îmi dau drumul... 
   - Nu-ţi  da  drumul,  te  prind,  rămâne  ţară  fără  domnitor,  Măria Ta! 
   - Bine, Predo, bine! 
   Mai  trece  o  oră, turcii  pe  sub  ei  grămadă. 
   - Predo, asta a fost, eu îmi dau drumul... 
   - Măria  Ta,  ai  milă  de  noi,  nu  ne  lăsa  pradă  turcilor,  fără  Măria Ta 
se  duce  ţara  de  râpă! 
   - Bine, mă, Predo,  dar  măcar  la  cal  pot  să-i dau drumul? 
 

  
   Ştefan  cel  Mare, la  război: 
   - Pi cai, oşteni! 
   La care, un  răzeş  din  mulţime: 
   - Şi  io  picai,  Măria  ta! 
 

  
   Ştefan  cel  Mare, înainte  de  luptă: 
   - Oştenii  mei,  luptaţi  până  la  unu, că  la  două  avem  bilete  la  meci! 
 

  
   Ştefan  cel  Mare, după  o  luptă: 
   - Bă, care  a  băut  aseară,  înainte  de  bătălie,  un  pas  în  faţă!   
   Tremură  toţi, dar numai vreo trei  au  curajul  să iasă în  față. 
   - Bine, voi — la  săpat  tranşee,  restul — hai  să  ne  dregem... 
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Trecut de rahat am avut, prezent de rahat 
avem,	  bine	  măcar	  că	  n-avem niciun viitor.  
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   - Domnule,   vreţi   să   aveţi   puţin   grijă   de   bicicleta   mea   până   mă  
întorc? 
   - Domnule, dar eu sunt parlamentar! 
   - Nu-i  nimic,  am  încredere  totuşi... 
 

  
   Q: Care e cel mai scurt banc politic românesc? 
   A: Ptiu! 
 

  
   Senatorii români, între ei: 
   - Mari  dobitoci  suntem  noi,  bărbaţii,  domnule  senator! 
   - Te  rog  să  faci  aprecierea  la  singular,  colega! 
   - Mare  dobitoc  eşti,  domnule  senator! 
 

  
   Câţiva politicieni, cam cu chef, fac un turneu electoral prin sate. 
Pe un drum de ţară, maşina se izbeşte de un copac. Aflat în trecere, 
un ţăran cu frica lui Dumnezeu îi adună, îi îngroapă pe loc şi îşi vede 
mai departe de treabă. După un timp, se observă lipsa politicienilor. 
Anchetă, reconstituire, interogatorii. Anchetatorul ajunge  şi  la  ţăran  
şi  îl întreabă: 
   - Cand ai sosit la locul accidentului, mai era vreunul în viaţă? 
   - Unii dintre ei ziceau ca sunt, dar poţi să-i crezi pe ăştia?! 
  

  
   - Deputatul  nostru  vorbeşte  singur.  Dar  al  vostru? 
   - Şi al nostru, dar  este  convins  că  noi  îl  ascultăm... 
 

  
   Doi  ilegalişti  se  lamentează: Puţini  am  fost,  mulţi  am  rămas. 
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   Q:  Ce  au  făcut  cel  mai  bine  ţărăniştii  în  ţara  asta? 
   A: Canalul. 
 

  
   - Ştii  care  e  deosebirea  dintre  dintre  un  politician  român  şi  o  fată  
mare? 
   - Politicianul, când zice da, înseamnă   poate,   dacă   zice   poate, 
înseamnă  nu,  iar  dacă  zice  nu, atunci nu-i politician. 
   - Şi fata? 
   - Dacă zice nu, înseamnă  poate, dacă  zice  poate, înseamnă  sigur  
da,  iar  dacă  zice  da, atunci  nu  mai  e  fată  mare. 
 

  
   Un  reporter  îl  întreabă  pe  Iliescu: 
   - Ce  părere  aveţi  despre  aceste  alegeri?   
   - Mna,  bună. 
   - Daţi  şi  un  pronostic! 
   - Mna,  ce  să  zic,  ghiocul  zice  că  s-ar  putea  să  câştig. 
   - Nu  am  ştiut  că  daţi  cu  ghiocul  ca  să  daţi  un  pronostic... 
 

  
   Q: De câte feluri sunt politicienii care ne conduc?  
   A:  Little  boss,  big  boss  şi  scarboss. 
 

  
   Dumnezeu  îi  cheamă  la  el  pe  Constantinescu,  Iliescu  şi  Ceauşescu: 
   - Voi  face  ca  poporul  să  aleagă  preşedinte  pe acela dintre voi care 
va face cel  mai  mare  bine  ţării. Spuneţi-mi fiecare: Ce  veţi  face? 
   CONSTANTINESCU: Eu voi integra România în NATO! 
   ILIESCU:  Eu  voi  integra  România  în  NATO  şi  în  UE! 
   CEAUŞESCU:  Eu  voi  scăpa  ţara  de  mincinoşii  ăştia  doi! 
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   Q:  Care  este  deosebirea  dintre  un  membru  de  partid  din  trecut  şi  
unul din prezent?  
   A:  Primul  să  bătea  cu  pumnii  în  piept.  Al  doilea,  cu  pumnii  în  cap... 
 

  
   - De ce n-au   voie   salariaţii   de   la guvern   să   se   uite   pe   fereastră  
dimineaţa? 
   - Că n-or  să  aibe  ce  să  mai  facă  după  amiază. 

  
   Susțin  cu  tărie  căsătoria  între  homosexuali în România, dar numai 
între  politicieni,  fiindcă, astfel, ăștia  nu  se  mai  pot  înmulți. 

  
   Era  o  salată  de  cartofi  într-un stomac.  Deodată,  vine un rachiu. 
   - Bă, tu  cine  eşti?,  întreabă  salata. 
   - Eu sunt un rachiu oferit de domnul Iliescu. 
   După  un  timp, vine un rom. Salata: 
   - Bă, tu  cine  mai  eşti? 
   - Eu sunt un rom oferit de domnul Iliescu. 
   Înoată  toţi  trei în stomac. Mai  apare  şi o  vodcă. 
   - Tu cine dracu’ mai  eşti?,  întreabă  salata. 
   - Eu sunt  o  vodcă  de  la  domnul Iliescu.  
   Zice salata: 
   - Na, faceţi  loc, să-l văd  şi  eu  pe  Iliescu  ăsta. 

  
   Băsescu  face  o  baie  de  mulţime  cu  poporul  român. Guvernatorul 
Băsescu  se  adresează  poporului: 
   - Dragilor, tocmai  am  luat  o  pilulă, o Viagra!  
   Poporul  îi  răspunde: 
   - Şi  noi, dragule,  o  injecţie  cu  morfină. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

286 



Noile  bancnote  româneşti:  USLeul 
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   Băsescu,   Crin   şi   Ponta   naufragiază   pe   o   insulă   pustie. Aflaţi   pe  
plajă,   Crin   se   erijează   în   conducător   al   grupului   şi   propune   ca  
fiecare   să  o   ia   în   altă  direcţie   ca   să-şi  mărească   şansele  de   a   găsi  
resurse  pentru  supravieţuire. Se despart: Crin merge ce merge prin 
pădure,   caută,   ciuleşte   urechile,   dar   degeaba! Nici   urmă   de   ceva  
comestibil, cât de cât. Într-un final, ajunge într-un   luminiş,   în  care  
Băsescu   deja   îşi   făcea   un   grătar! Fericit,   se   duce   la   el   şi   îl   îmbră-
ţişează: 
   - Bravo,   Băsescule!  Măi Traiane, eu întotdeauna te-am admirat. 
Ştii   să   te   descurci   în   orice   situaţie,   se   vede   că   ai   fost  marinar.  Ce 
mai,   eşti   tare!   Auzi,   între   noi   fie   vorba,   mie   Ponta   ăsta   nu   mi-a 
plăcut  niciodată! 
   Băsescu  îi răspunde  sec:   
   - Nu-ţi  place,  nu  mănânci! 
 

  
   Cică  Emil  Constantinescu mergea pe malul unui lac.  La  câţiva  paşi, 
peştişorul  de aur se   zbătea   pe   uscat.  Milu îl   ia   şi-l   aruncă   în   apă.  
Peştişorul  fermecat îi  e  recunoscător: 
   - Acum,   însă, cele trei tradiţionale  dorinţi   ar   trebui   să   fie numai 
două,  dar,  cu  criza  asta,  numai  una  pot  să-ţi  îndeplinesc. S-o auzim! 
   - Păi, e   o   fată   tare   frumoasă   undeva   în   vest,   o   cheamă   Claudia  
Schiffer,  ştii  aş  vrea  şi  eu  o  noapte  cu  ea...   
   Peştişorul îşi  dă  ochii  peste  cap,  pare  că  i  se  cere  imposibilul. 
   - Nu se poate... E prea   departe   şi  mai   trebuie   să   înot   împotriva  
curentului, pe  Dunăre   în   sus...   E   prea  mult   de  mers...  N-ai   şi   tu  o 
altă  dorinţă, ce Dumnezeu? 
   - Păi, atunci, dacă  se  poate, aş  vrea  să  rămân  preşedinte... 
Peştişorului  îi   ies  ochii  in  orbite,  pupilele  i  se  dilată  cât  un  pepene,  
aripile  i  se  ridică  în  sus,  ca de arici. Într-un târziu, decide: 
   - Cum  ziceai  că  o  cheamă  pe  fata  aia? 
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   Întâlnire la Guvern cu liderii sindicali. 
   - Şi spuneţi  că  primul  ministru,  care  a  fost  de-al nostru, sindicalist, 
era  bine  dispus  când  aţi  cerut  mărirea  salariilor? 
   - Cred  că  da!  S-a  prăbuşit  de  râs... 

  
   - Ai  văzut,  zise  un  parlamentar,   trenurile  sunt  mai  scumpe  decât  
anul trecut! 
   - Da,  dar  au  avantajul  că  ajungi  mai  târziu  la  destinaţie... 
 

  
   Discurs în Parlament: 
   - ...   şi, credeţi-mă, domnilor,  până  acum  din  gura  mea  nu  a   ieşit  
nici  un  neadevăr! 
   - Poate  a  ieşit  pe nas,  se  auzi  o  voce  din  sală. 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  Ceauşescu  şi  Iliescu?   
   A:  Ceauşescu  era  cizmar  şi  Iliescu  e  şiret. 
 

  
   Preşedintele PD, Petre Roman, a fost întrebat de un ziarist: 
   - Cum   aţi   reuşit   la   alegerile   trecute   să   strângeţi   atâtea   voturi  
pentru  partidul  dumneavoastră? 
   - Foarte   simplu!   Eu   am   dat   sistematic   bacşiş   taximetriştilor,  
chelnerilor   şi   frizerilor,   dar, în schimb, nu   uităm niciodată să  
recomand: Votaţi  cu  PDSR!. 
 

  
   Q: Cum  se  defineşte  politicianul român? 
   A: Un om care  gândeşte  de  două  ori  înainte  să  nu  spună  nimic. 
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   Patriarhul Teoctist se plimba într-o   zi   pe   stradă,   întreţinându-se 
cu  enoriaşii,  împărţind  cuvinte  frumoase  în  stânga  şi  în  dreapta.  Se 
întâlneşte  şi cu  Adrian  Năstase, care-l  salută:  
   - Bună  ziua, Popo! 
   - Bună  ziua, popo!,  îi  răspunde  Patriarhul. 
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   Hotărăşte  Iliescu  să-şi  facă  statuie.  După  ce  aceasta  e  gata  şi  este  
expusă   în   faţa   parlamentului, trece într-o   dimineaţă   un   moş   pe  
acolo.  Stă  moşul  şi  se  holbează  la  statuie. 
   - Ce-i  tataie,  îl  întreabă  unul, de  ce  eşti  nelămurit? 
   - Păi,   zice   moşul,   are   două baiuri. Unul, că   nu   se   scrie   Iliescu 
pentru pace, ci Odihnească-se în pace. 
   - Păi, dar nu-i mort încă! 
   - No, că  ăsta-i  al  doilea  băi! 
 

  
   Sub   Ceauşescu, aveam Biblioteca   pentru   toţi. Azi, zilnic, câte un 
artist stradal scrie cu spray-ul pe ziduri la Cotroceni: Muie  la  toţi.  
 

  
   - Unchiul  meu,  zise  Gigel,  care  a  fost  parlamentar,  ţinea  odată  un  
discurs  pe  un  podium,  când  deodată  podiumul  s-a  prăbuşit.. 
   - Şi  a  păţit  ceva? 
   - Nu,   deoarece   funia  pe   care  o   avea  petrecută   în   jurul   gâtului   a  
amortizat  căderea. 
 

  
   Consilierul îi şopteşte parlamentarului: 
   - Domnule, aveţi pantalonii descheiaţi... 
   - Experimentez, prietene! Aseară am avut cămaşa descheiată. Şi 
mi-a înţepenit  gâtul! 
 

  
   Victor Ponta  intră  val-vârtej  în  salonul  de  terapie  intensivă  în  care  
este internat Adrian Năstase,  după   tentativa  de   sinucidere  eşuată  
din  seara  arestării  sale: 
   - Lăsaţi-mă  să  intru,  lăsaţi-mă  să  intru,  sunt  Doctor! 
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   Q: De ce nu i-o trage Ion Iliescu secretarei?  
   A:  Pentru  că  are  sula-n coaste. 
 

  
   Într-o  bună   zi,   Ion   Iliescu   se   hotărăşte   să  meargă   la   un   sculptor  
vestit  şi  să  ceară  să-i sculpteze bustul. După  două  luni  de  zile,  trece  
Iliescu  pe  la  sculptor  să  vadă  cum  a  ieşit  opera  de  artă. Dezveleşte  
omul  bustul,   la  care  Iliescu  rămâne  şocat  pentru  câteva  momente.  
Dezmeticit,  îl  întreabă  pe  sculptor: 
   - Nu  vă  supăraţi,  dar  nu  vi  se  pare  c-aţi  făcut  ţâţe prea mari? 
   - Ba da, dar am avut un motiv foarte bun!, răspunde  sculptorul. 
Am  să  vă  explic,  e  o  chestiune  simbolică! Deci, domnu’ Iliescu, din 
ţâţa dreaptă   suge   muncitorimea, iar din ţâţa stângă suge   ţără-
nimea!, explică  sculptorul. 
   - Dar intelectualitatea?,  chestionă Iliescu. 
   - Auziţi, domnu’ Iliescu, mi-aţi  cerut  numai  bustul! 
 

  
   Q: De  ce  au  votat  românii  iar  cu  comuniştii?   
   A: Ca  să  poată  cere  azil  politic! 
 

  
   Un   tragic   incendiu   a   distrus   ieri   biblioteca   personală a politi-
cianului de renume şi  patronului  de   la  Steaua,  Gigi  Becali.  Ambele  
sale  cărţi  au  fost  mistuite  de  flacări.  Purtătorul  de  cuvânt  al  omului  
de  afaceri  a  declarat  că  acesta  este  cu  atât  mai  afectat,  încât  nici  nu  
apucase s-o coloreze pe cea de-a doua. 
 

  
   După  suspendarea  lui  Băsescu,  Udrea  tastează pe telefon: Crin, tu 
ştii  că  eu  întotdeauna  am  avut  o  slăbiciune pentru tine!... 
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   Se  trezeşte  Băsescu  într-o  dimineaţă  şi iese pe balcon. Observă  că  
afară  a  nins  în  acea  noapte  cam  cinci centimetri şi  iese  pe  balcon  să  
admire peisajul. Când   iese,   vede   scris   pe   zăpadă sub balcon cu 
urină: Mâine   ai   să  mori. Se   anunţă   toate   organele   abilitate   - SIE, 
DIE, SPP, SRI -, care   încep   să   analizeze   cazul. Peste   o   oră, apar   şi  
rezultatele. 
   - Şefu’,  am  făcut  toate  cercetările  şi  avem  două  veşti:  una  bună  şi  
una  proastă. 
   - Începe  cu  cea  proastă. 
   - La analiza urinei, a  rezultat  că  aceasta  aparţine  lui  Boc! 
   - Nu se poate!,  protestează  vehement  Băsescu, nu puteam primi o 
veste mai proastă.  Era  ultima  persoană  la  care  mă  puteam  gândi.  Şi  
vestea  bună? 
   - La testul grafologic, a  ieşit  că  este  scrisul  lui  Tăriceanu! 
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   Iarna aceasta a fost atât de frig, încât un parlamentar a fost prins 
cu mâinile în propriile buzunare. 
 

  
   Năstase  intră  într-un magazin  şi  o  întreabă  pe  vânzătoare: 
   - Aveţi  vopsea  de  ouă? 
   Vânzătoarea   se   uită   cu   atenţie   la   el,   îl   măsoară   din   cap   până-n 
picioare,  îi  zâmbeşte  şi  îi  spune admirativ: 
   - Dichisituleee! 
 

  
   Q:  Ştiţi  bancul  cu  Băsescu?   
   A: Bă,  se  scumpesc toate... 
 

  
   Sâmbătă, 10 ianuarie 2004, la Hotel Marriott, printre mai multe 
nunţi   ce   se   desfăşurau   în   sălile   învecinate,   a   avut   loc   şi   Consiliul  
Naţional   al   Partidului  Noua  Generaţie.  Gigi   Becali   a   fost   numit   cu 
unanimitate  de  voturi  preşedintele  PNG.  Iată  câteva  dintre cele mai 
spumoase  declaraţii  făcute  de  către  noul  venit  în  politică: 

o Eu   vreau   să   intru   în   Parlament,   dacă   partidul   va   obţine  
cinci  la  sută  la  alegeri.  Dar,  vreau  deputat  pentru  că  e  mai  
mare decât senator. 

o Nu   voi   candida   decât   la   ce   ştiu   că   sunt   capabil. La 
Preşedinţie,  dacă  nu  pot,  nu  mă  bag.  Nu  sunt  tentat  nici  de  
primărie, ci doar de Parlament. 

o PNG are  deja  o  temelie  şi  m-am hotărât  să construiesc mai 
departe. Eu voi fi comandantul suprem. Doctrina sa e una 
creştină,  iar  când  spui  creştin, spui toate lucrurile bune. 

o N-aş  vrea  să  reuşesc  în  politică  aşa  cum  am  făcut în fotbal. 
Am  vrut  altceva  în  fotbal,  dar  sper  să  obţin  de  la  politică. 
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   Q: Cum   ar   putea   guvernul   României   să   stârpească   corupţia   din  
ţara  noastră? 
   A: Simplu, prin sinucidere! 
 

  
   Preşedintele   Băsescu,   în   faţa zecilor de mii de manifestanţi din 
Piaţa  Universităţii: 
   - Ce  faceţi,  oameni  buni?  De  ce  v-aţi  adunat  aici? 
   - Pentru a ne cere drepturile!, i se  răspunse  din  mulţime. 
   Băsescu,  ameninţând  cu  degetul: 
   - Cred  că  vă  daţi  seama  că  nu  e  legal  ceea  ce  faceţi?!... 

  
   Sfântul Petru  şi  Dumnezeu  făceau  analiza  anului  2005. Ajungând 
la România, Sf.  Petru  îl  întreabă  pe  Dumnezeu: 
   - Doamne  Dumnezeule,  de  ce  ai  dat  atâta  apă  peste români? Ai 
nenorocit  toate  zonele  ţării! 
   Dumnezeu se  explică: 
   - Dacă  au  vrut  marinar  la  conducerea  ţării!... 
 

  
   Gigi  Becali  nu  face  flotări,  le  cumpără  gata  făcute! 
 

  
   Sloganul electoral al PD-L: Fraţi  români!   Iliescu  şi  Constantinescu  
ne-au   adus   pe   marginea   prăpastiei! Numai alegându-l pe Traian 
Băsescu  vom  face  un  pas  înainte! 
 

  
   Ambiţia lui Emil Boc a fost: Ori premier, ori nimic! 
   Şi  totuşi, i-au  reuşit  amândouă... 
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   Ponta   iese   la   începutul   anului   după   prima   şedinţă   de   guvern   şi  
face  o  declaraţie  de  presă: 
   - Dragii  mei  concetăţeni,  am  hotărât  să  facem  o   lume  nouă  şi  să  
fie  pace  politică. 
   - Uraaa! 
   - Uşor  cu  bucuria,  zise  Ponta  în  barbă.  O lume  nouă,  nu  vouă! 
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   Becali nu are acces la Internet, Internetul are acces la el. 
 

  
   Antonescu   şi   Ponta   consultă   înainte   de   anul   nou o ghicitoare 
pentru a vedea ce se va întâmpla cu USL în 2013. 
   - Domnilor,  va  cădea  într-o  zi  de  sărbătoare. 
   - Şi  care  va  fi  aceea? 
   - Indiferent  care  va  fi,  va  fi  o  sărbătoare. 
 

  
   Sloganul  electoral  al  lui  Băsescu  la  următoarele  alegeri: 

Să  trăiţi  cum  o  vrea  Domnu’, 
Să  mâncaţi  ce  a  tăiat  Ciomu! 

 
  

   Preşedintele  cu  soţia  Maria se  plimbă  la  pas  prin  Bucureşti.  La  un  
moment  dat,  Traian  Băsescu  se  opreşte  brusc  în  faţa  unei  vitrine  şi  
exclamă: 
   - Ia uite, Mărie,   ce  preţuri:   sacou  – 15 roni, pantaloni – 10 roni, 
cămaşă – 5 roni... Şi   se   mai   plâng   toţi   de   criză,   în   loc   să-mi fie 
recunoscători  că  trăiesc  atât  de  bine! 
   Consoartă,  întrucâtva  jenată,  îi  spune: 
   - Păi,  Traiane,  asta-i  o  spălătorie! 
 

  
   Un  parlamentar   iese  agale  din  sala  de  şedinţe  şi  se   întâlneşte  cu  
un  coleg  din  opoziţie  care  se  plimbă  pe  hol  şi-l  întreabă  şoptit: 
   - Nici tu n-ai somn? 
 

  
   Diavolul  şi-a vândut sufletul lui Gigi Becali. 
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   Geoană  i-a spus Mihaelei după  suspendarea  lui  Băsescu: Uite, ce 
bine  că  n-am  ieşit  preşedinte,  că  acum  pe  mine  mă  suspendau! 
 

  
   Funeriu se   întâlneşte   cu   un   profesor   care   a   rămas   fără   slujbă, 
fiindcă  şcoala  în  care  lucra  s-a închis. Ministrul  Educaţiei îi spune:  
   - Lasă,  ai  o  meserie  extraordinară!  Dacă  n-aş  fi  fost  ministru,  aş  fi  
trăit  şi  eu  din  învăţământ. 
   - Dacă  n-ai  fi  fost  ministru,  aş  fi  trăit  şi  eu  din  învăţământ. 
 

  
   Extenuat de lupta pentru  ieşirea  din  criză,  premierul  face  el  însuşi  
una  şi,   cum  se  mai  zice,  dă  ortul  popii. Funeralii  naţionale,  popor,  
sobor,  aleşi,   culeşi,   regrete eterne etc. Pe marginea mormântului, 
Traian   Băsescu   plânge   în   hohote   din   ambii   ochi,   smulgându-şi  
ultimele   şuviţe   din   părul   restant,   iar   Elena   Udrea,   cernită   toată,  
jeleşte  telegenic  şi  ecumenic. În trei cuvinte, mare jale mare! 
   În  drum  spre  ieşirea  din  cimitir,  Elena  Udrea  se  apleacă  discret  la  
urechea  lui  Traian  Băsescu  şi-i  şopteşte  plină  de  speranţă: 
   - Traiane, nu-i  aşa  că  aş  putea  acum  să-i iau eu locul? 
   Iar  Traian  Băsescu  o  asigură: 
   - Cum   să   nu,   Elena,   numai   că   trebuie   să   te   grăbeşti   până   nu  
astupă  ăia  groapa. 
 

  
   Fidel Castro, despre aşa-zisa lovitură de stat din România: Dacă  
mă   duceam   cu   o   lovitură   de   stat   de-asta   acasă   la   nevastă-mea, 
sigur  dormeam  pe  preş. 
 

  
   Bancul cu statuia: STATU’ IA tot. 
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www.baricada.wordpress.com 



   Băsescu  la  psihiatru: 
   - Nu ştiu  ce  se-ntâmplă  că  în  ultimul  timp  sunt  tot  mai  atacat  de  
opoziţie   şi   de   moguli,   au   început   să   mă   părăsească   până   şi  
susţinătorii  fideli  şi  scad  vertiginos  în  sondaje.  Mi  se  reproşează  că  
prea  mă   bag   în   toate,   că   sunt   autoritar   şi   chiar   că  mă   dau   drept  
Dumnezeu... 
   Psihiatrul: 
   - S-o   luăm   încet   şi   metodic.   Spuneţi-mi   amănunţit   şi   în   ordine  
cronologică  tot  ce-aţi  făcut. 
   Băsescu: 
   - Păi,  la  început  am  creat  Cerul  şi  Pământul... 

http://www.baricada.wordpress.com/
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   Q: Care  e  diferenţa  dintre  spermă  şi  parlamentari? 
   A: La  spermă, este  o  şansă  de 1/1000000  să  fie  om. 
 

  
   Andrei Marga se duce la magazinul Victoria să îşi cumpere cravate 
şi cămăsi. După ce îşi cumpără cravate, vrea să îi dea 100 de lei 
şpaga vânzătorului, însă acesta refuză: 
   - Nu pot să primesc, domnule ministru, pentru că am fost şi eu 
profesor universitar şi  ştiu  ce  salarii  mici  sunt  în  învăţământ. 
   Nervos,  Marga   se  duce   la   raionul   de   cămăşi.   Îşi cumpără câteva 
cămăşi şi vrea să îi dea şpagă 100 de lei vânzătorului, care îl refuză: 
   - Nu pot să primesc, domnule ministru, pentru că am fost şi eu 
profesor universitar şi  ştiu  ce  salarii  mici  sunt  în  învăţământ. 
   Super-nervos, Marga iese din magazin şi vede un cerşetor în faţa 
magazinului. Se gândeşte puţin şi vrea să îi dea 100 de lei cerşe-
torului. Acesta îi spune: 
   - Nu pot să primesc, domnule ministru... 
   Deja cu nervii la pământ, Marga îl întrerupe: 
   - Să nu spui că şi tu ai fost profesor universitar! 
   - Nu, îi răspunde acesta, eu chiar sunt profesor universitar, dar am 
o fereastră acum... 
 

  
   BREAKING NEWS! 
   Pe   surse.   Din   cauza   proastei   organizări   politice din România, 
sfârşitul   lumii   se   amână   până   data   viitoare,   când   Hotnews va 
transmite live! 

Mayaşii  sunt  cu  noi! 

 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

300 

Cum	  se	  face	  politică	  în	  lume 

Japonia 

Mexic 
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Italia 

 

 
India 
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Corea de sud 

 

 
Rusia 
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Taiwan 

Turcia 
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Ucraina 

 

 
România 
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Regretatul şi	  vremea	  lui 

Şi	  pe	  vremea	  abuziv-împuşcatului	  mergeam	  tot	  
înainte,	  pentru	  că  înainte era mai bine. 
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   Q:  De  ce  nu  a  fost  terminată  Casa  Republicii?   
   A:  Pentru  că  nu  a  fost  zidită  Leana la temelie. 



   Feciorul   unui   demnitar   comunist   pleacă   în   State   pentru   studii.  
După  scurt  timp,  trimite  acasă  o  telegramă  scurtă:   

TRĂIASCĂ  PARTIDUL  COMUNIST.  RĂMÂN! 



   Nicolae   Ceauşescu, în   vizită   la   Căminul   Studenţesc.   Studenţii,  
nemulţumiţi   de   cantină,   cer   să   li   se   mărească   indemnizaţia. Se 
aprobă  creşterea  de  la  10  lei  la  12  lei  pe  zi.   
   Urmează  vizita  la  o  puşcărie,  unde  deţinuţii  sunt  şi  ei  nemulţumiţi.  
Se   aprobă   creşterea   indemnizaţiei   de   la   5   lei   la   50   de   lei.   Ion  
Gheorghe Maurer e revoltat  şi  cere  explicaţii.  Atunci,  Ceauşescu   îi  
zice: Taci,  nu  fi  prost,  că  noi  studenţi  nu  mai  ajungem.... 



   Q: De ce în România socialistă  magazinele  se  făceau  la  minimum  
cinci kilometri distanţă  unul  de  celălalt?   
   A:  Să  nu  se  încurce  cozile. 



   Pe vremea Împuşcatului, un  tip  intră  într-un magazin: 
   - Nu  vă  supăraţi,  nu  aveţi  peşte aici? 
   - Nu,  aici  nu  avem  carne,  peşte  nu  au  alături... 



   În  anul  2020,  tovarăşei  Elena  Ceauşescu  i  se  acordă  post-mortem 
premiului   pentru   cea   mai   bună   agricultoare a   ţării,   pentru   că   a  
reuşit  să  are o ţară  întreagă  cu  un  singur  bou. 
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   Pe  vremea  lui  Ceauşescu,  iese  un  timbru  cu  chipul  conducătorului  
iubit.  Se  duce  Ceauşescu,  deghizat,  la  un  oficiu  poştal,  să  vadă  cum  
se vinde timbrul. 
   - Nu  se  vinde,  spune  funcţionarul. 
   - De ce? 
   - Nu  se  lipeşte. 
   Cere  Ceauşescu  un  timbru,  scuipă  pe   lipici,   îl  pune  pe  un  plic  şi-i 
arată  funcţionarului: 
   - De  ce  spui  că  nu  se  lipeşte?  Uite,  se  lipeşte! 
   - Da,  spune  funcţionarul,  dar  toţi  scuipă  pe  partea  ailaltă. 
 

  
   Ceauşescu, împreună   cu   Elena,   în   vizită   de   lucru   în   Franţa.   La  
Luvru,  în  faţa  unui  tablou,  Elena  exclamă: 
   - Vai, ce Bălaşa minunat!  
   Ghidul  intervine  cu  discreţie: 
   - Dar  este  un  Rembrandt,  doamnă!   
   La un altul, din nou: 
   - Ui! Un Andreescu adevărat! 
   Ghidul  se  vede  nevoit  să  corecteze: 
   - Acesta  este  un  Monet,  doamnă! 
   Într-un alt salon, Elena  exclamă  fericită: 
   - O, acum  nu  mă  mai  înşel:  E  Ţiganca lui Grigorescu! 
   - Nu,  doamnă.  Ne  aflăm  în  Sala oglinzilor. 
 

  
   Studentul  arab  se  scuză că  a  întârziat  la  cursuri: 
   - A stat  tramvaiul  că  trecut  tov.  Ceaucescu cu camaş în  gură! 
   - Cum... cu  cămaşa în  gură? 
   - Păi,   aşa   zice   tot  omeni   in tramvai: Uite-l, iar trece, cucamaş în 
gura lui! 
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   Q: Ce trebuia să   facă   proprietarul   unei Dacii 1300 pentru a-i 
împătri valoarea?  
   A:  Să  pună  o  banană  pe  bancheta  din  spate. 



   Gheorghe  Gheorghiu  Dej,  pe  patul  morţii,  îi  pasează  lui  Ceauşescu 
trei plicuri sigilate, numerotate: 
   - În primul, ai  indicaţii  pentru  cum  să  te  descurci  în  situaţiile grele; 
în al doilea, pentru   situaţiile   foarte   grele; şi   în   al   treilea, pentru 
situaţiile  catastrofale. 
   Moare.  Apare  situaţia  grea.  Ceauşescu deschide primul plic: Pune 
vina pe mine!. Situaţia   foarte   grea, al doilea plic: Pune vina pe 
occident!. Situaţia catastrofale, al treilea plic: Prepară   trei   plicuri  
sigilate!. 



   Q:  Poate  o  Dacie  să  atingă  viteza  de  200  km/oră?  
   R:  Da,  în  cădere  liberă... 
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   Pe   vremea   lui   Ceauşescu, un român e capturat de un trib de 
canibali. Înainte de a fi mâncat, ceru  să  i  se  îndeplinească  o  ultimă  
dorinţă: 
   - Aş  vrea  să  vorbesc  cu  secretarul  de  partid. 
   - N-avem partid, n-avem secretar! 
   - Atunci, cu  preşedintele  de  sindicat. 
   - N-avem sindicat, n-avem  preşedinte! 
   Românul fu tare mirat: 
   - Dacă  nici  secretar, nici  preşedinte  nu  aveţi,  atunci  cine  va  pune  
să  vă  mâncaţi  între  voi? 
 

  
   Q: De ce are Dacia un mare magnet montat la tamponul din 
spate? 
   A:  Ca  să  se  poată  recupera  piesele  ce  cad  în  timpul  mersului. 
 

  
   La al XIII-lea Congres al Partidului, unul din sală adoarme în 
scaunul  său  comod.  Dintr-o  dată, apare  un  şobolan  în  sală.  Femeile  
sar  sus  pe  scaune,  iar  bărbaţii  sar  în  urmărirea  fiarei: 
   - Omorâţi-l,  puneţi  mâna  pe  el,  călcaţi-l în picioare!, strigă  lumea  
în  sală. 
   De  atâtea  strigăte, omul nostru  se   trezeşte  buimac  şi   strigă   şi  el  
din  toţi  rărunchii: 
   - Şi  pe  ea,  şi  pe  ea!... 
 

  
   Merge  Bulă   cu   tat-su la plimbare într-un   Lăstun.   La   un  moment  
dat,  întreabă  Bulă: 
   - Tată,  tată,  chestia  aia  din  dreapta  este  Marele  Zid  Chinezesc? 
   - Nu,  Bulă,  aia este bordura. 
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   Q: Pe vremea Împuşcatului, ce era iarna mai rece decât apa rece?  
   A:  Apa  caldă. 
 

  
   Săptămâna  prezidenţială  
   Ceauşescu  vine  înfuriat la TVR, îl  ia  pe  Răzvan  Theodorescu  de  păr  
şi  îi  spune: 
   - Bă,   asta   e   săptămâna   prezidenţială! Bagi emisiuni în felul 
următor:   

 Luni: vorbiţi  despre  mine; 
 Marţi: vorbiţi  despre  mine  şi  soţia  mea;   
 Miercuri: vorbiţi  despre  Nicuşor; 
 Joi: vorbiţi  despre  familia  mea; 
 Vineri: vorbiţi   despre   mine   şi   comitetul   central   al  

partidului; 
 Sâmbătă: trageţi  concluziile; 
 Duminică: nu  mă  interesează. 

   Zis  şi  făcut.  Răzvan  Theodorescu  programează  filmele: 
 Luni: Nebunul; 
 Marţi: piesa de teatru Omul cu mârţoaga; 
 Miercuri: Vagabondul; 
 Joi: Şatra; 
 Vineri: Ali-baba  şi  cei  40  de  hoţi; 
 Sâmbăta: Drumul oaselor; 
 Duminică: Golgota. 

 
  

   Bulă,  pe  vremea  Împuşcatului, mergea pe  stradă.  Un  amic  îl  strigă: 
   - Băi, Bulă,  am  auzit  că  ai  intrat  în  partid!  
   Bulă  ridică  pe  rând  câte  un  picior,  privind  cu  atenţie  tălpile: 
   - În ce zici c-am intrat? 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 311 

  
   Cenaclul   Flacăra.   Invitat pe   scenă, un   baci.   Adrian   Păunescu   îl  
întreabă: 
   - Bade,  te  ascultă  mii  de  spectatori  şi  milioane  de  telespectatori.  
Zi-ne  matale  o  poezie  de  prin  părţile  tale.  Ştii? 
   - Cum de nu. 
   - Dă-i drumul, bade! 
   - Io... mi-s baciul de la munte... 
   - Eu mi-s baciul de la munte! 
   - Şi...  pasc  oile  cărunte... 
   - Şi  pasc  oile  cărunte! 
   - Şi... când vine câte-o ploaie...  
   - Şi  când  vine  câte-o ploaie!  
   - Îmi... bag sula-n ea de oaie...  
   - Nu   contează.   Miel   să   iasă!   Dar, bade, o poezie cu cârmaciul 
nostru  iubit,  tovarăşul  Nicolae  Ceauşescu,  ştii?   
  - No, cum de nu. 
  - Dă-i drumul bade,  te  ascultă  o  ţară  întreagă.   
  - Io... mi-s baciul de la munte... 
  - Eu mi-s baciul de la munte!  
  - Şi...  pasc  oile  cărunte... 
  - Şi  pasc  oile  cărunte!  
   Şi, încet, către  baci:   
  - Cu cârmaciul, bade, cu cârmaciul... 
  - Şi... când vine câte-o ploaie...  
  - Şi când vine câte-o ploaie! Cu cârmaciul bade, ce faci... 
  - Îmi... bag aia-n ea de oaie... 
  - Îmi bag aia-n ea de oaie! Păi, ce faci bade, cu cârmaciul, zi ceva 
cu cârmaciul...  
  - Şi-n cârmaciul Nicolae! 
  - Marea  noastră  poezie  populară,  versuri  autentice,   ţăranii  noştri  
coborâţi  de  pe  Columnă,  omagiind... 
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   În   vizită   la   Scorniceşti,   la   părinţi,   Ceauşescu   găseşte   televizorul  
spart.  Supărat,   îl   ia  la  rost  pe  taică-su, de ce n-a chemat pe cineva 
să-l  repare.  Tatăl  îi  răspunde  în  doi  peri: 
   - Apoi, vin ei mereu  şi  repară,  pun  geamul  ăla,  dar cum îl pun, cum 
îl sparg! 
   - Păi, de ce, tată, de ce-l spargi? 
   - Vezi   tu,   când   erai   mic   şi   spuneai   câte o prostie, aveam un 
obicei... Îţi  dădeam  câte  una  peste  bot! Şi  am  rămas  cu  obiceiul... 



   Q: Care  este  asemănarea  dintre  România  şi  Grecia? 
   A:  Amândouă  au  fost  republici  elene. 
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   Q: Cum se poate dubla valoarea unei Dacii 1300? 
   A: Faci plinul şi  schimbi  ultimele  două  cifre. 
 

  
   Vă   aduceţi   aminte   de   cartofii celebri din vremea Împuşcatului? 
Când   se   raporta  producţia  agricolă, se declara: 50 de tone cartofi 
boabe la hectar.   Adevărul   e   că,   în Iepoca de aur, au fost atinse 
recorduri incredibile la   producţia   de   cereale   şi   carne.   Astfel,  
porumbul   creştea   ca   stâlpii   de   telegraf,   adică   din   cincizeci   în  
cincizeci de metri unul;   vacile   stăteau   în   grajduri   ca   şi   cărţile   în  
bibliotecă,   adică   scoteai una   şi   toate   celelalte   cădeau.  Oile  arătau  
ca leii, adică  aveau  blană  numai  la  gât  şi  ceva  în  vârful  cozii. 
 

  
   La sediul Securităţii  un  biet  om  e  anchetat: 
   - Tovarăşe, nu   aţi  mai   fost   la   o   şedinţă   de   partid   deja   de   două  
săptămâni. 
   - Da, dar  am  fost  aşa  de  ocupat... 
   - Duminica  trecută  aţi  fost  văzut  în  biserică,  tovarăşe. 
   - Da... a trebuit... 
   - Aţi  mai  fost  văzut  că  aţi  donat  bani  în  cutia  milei...  şi  cotizaţia  de  
partid  nu  aţi  plătit-o  încă  pe  luna  asta... 
   - Bineînţeles  că  o  să  o  plătesc... 
   - Aţi  fost  văzut  că  aţi  sărutat  picioarele  lui  Isus pe cruce. Aţi  face  
asta  şi  cu  tovarăşul  secretar  general  Nicolae  Ceauşescu?   
   - Dacă  ar  sta  aşa  pe  cruce... 
 

  
   - Domne,  Ceaşcă  al  nostru  era  tot  atât  de  tare  ca  şi  Kasparov!... 
   - ...?! 
   - Mulţi  ar  fi  vrut  să-l  bată,  dar  niciunul n-a  reuşit! 
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   Un internat la azilul de nebuni e chestionat de colegi:  
   - Dumneata  de  ce  eşti  internat?   
   - Am  vrut  să  fug  peste  hotare.   
   - Pentru  aşa  ceva  se  stă  la  închisoare,  nu  la  balamuc...   
   - Da, dar eu am vrut  să  fug  în  Uniunea  Sovietică! 
 

  
   Bulă  este  întrebat  dacă  Partidul  poate  greşi: 
   - Bineînţeles,  tovarăşi,  normal  că  şi  Partidul  greşeşte.  Ce  vreţi, e şi  
el om... 
 

  
   Ceauşeştii, sosiţi  acasă  de la un vernisaj: 
   - Ei, cum  ţi-a  plăcut?,  o  întreabă  el. 
   - Nicule, trebuie  să  dăm  cu  ei  de  pământ! 
   - Păi, de ce, dragă? 
   - Păi, tu nu  văzuşi  că  sub  statuia  ta  scria  Jalea şi  sub  pictura  mea  
Baba? 
 

  
   Sătui   de   aşteptat,   conducătorii   partidului   comunist   introduc   în  
calculator  un  maldăr  de  date  şi-i pun întrebarea: 
   - Cât  mai  avem  până  la  comunism? 
   După  pârâituri,  chiţcăituri,  calculatorul  răspunde: 
   - 11 kilometri. 
   Verificări,  nedumeriri,  în  fine,  calculatorul,  iar: 
   - 11 kilometri. 
   Verifică  ei  datele,  caută,  în  fine,  se  dumiresc.  La  congresul  al X-lea, 
tovarăşul   Nicolae Ceauşescu, în   discursul   său   de   16   ore,   spusese  
foarte limpede: Fiecare cincinal înseamnă   un   pas   înainte   spre  
comunism. 
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   La  şcoală,  pe  vremea  aialaltă. 
   ÎNVĂŢĂTOAREA: Copii, ia să-mi spuneţi   voi mie ce   reprezintă  
pentru voi patria. 
   IONESCU: Holde întinse de grâu.  
   POPESCU: Sonde  şi  mine.   
   BULĂ:  O câmpie mare mare cu flori! În mijlocul ei, Ochiul  Boului  şi  
cu  Mătrăguna, încercuiţi  de  o  ceată  de  albăstrele;  iar, în rest, 23 de 
milioane  de  lăcrimioare... 


   După   marile   inundaţii,   Ceauşescu   îşi   convoacă apropiaţii   ca   să  
facă  un  bilanţ  al  ajutoarelor.  Privind  rapoartele  în  care  se  centraliza  
aportul  de  valută  forte,  şeful  exclamă: 
   - Bravo!  Luaţi  măsuri  de  pe  acum:  peste  doi  ani  dăm  foc! 



   Q:  De  câţi  muncitori  era  nevoie  să  se construiască  un  Lăstun? 
   A: De doi. Unul, să  plieze  cartonul  şi  unul  să-l  lipească... 
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   Era  Ceauşescu  la  Neptun.  Se  scoală  într-o  dimineaţă  mai  devreme, 
iese  pe  terasa  cu  privelişte  la  mare  şi  spune: 
   - Bună  dimineaţa, Soare! 
   - Să  trăiţi, tovarăşe  Ceauşescu! 
   Minunat de   întâmplare,   dar   extrem   de   mulţumit   că   până   şi  
Soarele  îl  cunoaşte,  pe  deasupra,  convins,  prin  modul  de  exprimare  
tovărăşesc,   că   şi   Soarele   e   comunist, îi spune lui Leana ce i s-a 
întâmplat. A  doua  zi  dimineaţa, se  scoală  împreună  cu  Leana,  ies  pe  
terasă  şi: 
   - Bună  dimineaţa, Soare! 
   - Să   trăiţi, tovarăşe   Ceauşescu! Dar eu nu sunt Soare, eu sunt 
căpitan  State  Dorin,  maiorul  Soare Dorel a  fost  ieri  de  gardă! 
 

  
   Un   cetăţean   a   afirmat public că   şeful   guvernului este un mare 
idiot. Pentru aceasta, a fost  imediat  arestat  şi  condamnat  la  25  de 
ani  şi   trei   luni  de   închisoare.  Toată   lumea  se   întreabă  de  ce  a   fost  
condamnat   la   25   de   ani   şi   trei   luni.   S-a   aflat   că   a   primit   trei   luni  
pentru  insultă  adusă  unui  demnitar al României şi  25  de  ani  pentru  
divulgarea secretului de stat. 
 

  
   În   vederea  exportării   în   ţările   francofone,   Lăstunul  a fost tradus 
pe  franceză: Carton de blamage. 
 

  
   Vine  nea  Nicu  acasă  şi-i zice nevestei: 
   - Fă, Leano,  am  dovada  că  am  minte! 
   - Ce  dovadă? 
   - Păi, azi, la  plenară,  în  timp ce-mi prezentam programul, unul din 
sala zicea: Măi, ce minte!. 
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   - Tovarăşe,  de  ce  ai  propus  la  şedinţa  de  partid  să  fim  ocupaţi  de  
chinezi?  
   - Să   vă   spun   sincer?   Vă   daţi   seama,   ca   să   ajungă   la   noi   câteva  
miliarde  de  chinezi  mărşăluind  peste  Uniunea  Sovietică?... 
 

  
   Q:  De  ce  e  posibil,  la  Lăstun, să  deschizi  uşile  în  timpul  mersului?   
   A: Pentru a putea folosi, în cazul favorabil, puterea vântului... 
 

  
   1970. Ceao, în   vizită   în   judeţul   Harghita.   Un   pionier   voios   oferă  
florile ceremoniale, lăsându-se  îmbrăţişat. 
   - Cum  te  cheamă,  pui  de  dac? 
   - Istvan  Attila,  tovarăşe  Nicolae  Ceauşescu. 
 

  
   Un  reporter  occidental  îl  întrebă  pe  Ceaşcă,  prin  1989: 
   - Am  auzit  că  în  România  e  frig  în  case.  Aşa  e? 
   - Da, dar n-a murit nimeni din cauza asta. 
   - Dar  am  auzit  că  nu  e  nici  mâncare? 
   - Da, dar n-a murit nimeni de foame. 
   - Şi  am  mai  auzit  că  trebuie  să  te  baţi  ca  să  prinzi  un  loc  în  autobuz  
ca  să  te-ntorci  acasă  de  la  servici? 
   - Da, dar nici din asta n-a murit nimeni. 
   - Atunci, domnule  preşedinte,  de  ce  nu  încercaţi  cu  cianură? 
 

  
   Ceauşescu  cu  nevasta,  în  elicopter.  Leana  îi  zice: 
   - Uite, Nicule, se vede râurile!... 
   - Nu, tu, astea nu e râurile, astea  e  şoselele!...   
   - Nu, astea-s cozile!, intervine pilotul. 
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   Q: De ce la semafor, la  apariţia  culorii  verde,  Lăstunul  nu  se  mişcă  
din loc?  
   A:  O  fi  vreo  gumă  de  mestecat  pe  stradă?... 
 

  
   Leana îi spune într-o zi lui Nicu: 
   - Auzi,   Nicule...   Ce   ar   fi   să   mă   pui   şi   pe   mine   prim-ministru cu 
Dăscălescu? 
   - Eşti   nebună,   Leano!   Unde   mai   văzuşi   tu   ţară   cu   doi   prim-
miniştri? 
   - Păi  cum  nu?!  În  Franţa:  Jac  şi  Rac. 
 

  
   Ceauşescu, în   drum   spre   o   vizită   de   lucru.   Deodată,   vede   din  
elicopter  o  clădire  mai  mare,  în  plin  câmp,  şi-i  întreabă  pe  însoţitori  
ce este acolo. Era o închisoare, dar   cum   să-i   spună   aşa   ceva  
Tovarăşului?! Deci, îi  spun  că  e  o  grădiniţă.  La  care, Ceauşescu  zice: 
   - Hai jos, vreau s-o vizitez. 
   Intraţi   în  panică,  piloţii   reuşesc   să  anunţe  organele să   ia  măsuri,  
aşa  că, până  elicopterul  aterizează,  deţinuţii  sunt  îmbrăcaţi  în  şoimii  
patriei,  scoşi  afară  în  curte  şi  puşi  să  cânte  şi  să  se  joace  cu  lopăţica  
în  nisip.  Ceauşescu  se  duce  la  unul  şi-l  întreabă: 
   - Băieţel,  e  bine  aici  la  grădiniţă? 
   - Mda... 
   - Şi  aveţi  mâncare  bună,  jucării? 
   - Mda... 
   - Dar  tu  câţi  anişori  ai? 
   - Păi...  Şase. 
   - Ciudat!  Eu  ţi-aş  fi  dat  vreo  douăzeci... 
   Deţinutul-pionier se mânie foarte tare: 
   - Ia mai du-te  dracului,  că  ajung  şase  pentru  un  viol! 
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   Q: De ce aveai nevoie când două  Lastunuri  făceau accident?  
   A: De un  făraş  şi  o  mătură. 
 

  
   Ceauşescu   inspecta   felul   în   care   ţăranii   executau   lucrările   de  
primăvară.  Din  elicopter, vede  un  tractor  oprit  şi  doi  tipi  dormind  la  
umbra   lui.   Comandă   coborârea,   se   duce   la   ei,   ăia   se   treziseră.  
Ceauşescu: 
   - Cum te cheamă  pe  tine?   
   Unul dintre ei: 
   - Apăi,  eu  mi-s Petru... 
   - Dar  pe  tine,  cum  te  cheamă?,  îl  întreabă el pe celălalt. 
   - Io mi-s Semion... 
   - Şi  voi  acum  de  ce  nu  semănaţi? 
   - Apoi,  dară,  cum  să  semănăm,  dacă  nu  suntem  fraţi? 
 

  
   Episod între profesorul  de  istorie  şi  un  elev,  într-o  şcoală  primară  
a Epocii de aur: 
   - Spune-mi, Goguţă, ce eveniment marcant a avut loc în România 
în anul 1918? 
   - S-a   născut   la   Scorniceşti   tovarăşul   Nicolae   Ceauşescu,   iubitul  
nostru  preşedinte! 
   - Foarte bine. Dar în 1944? 
   După  un  scurt  timp  de  gândire,  Goguţă răspunde: 
   - S-au   sărbătorit   26   de   ani   de   la   naşterea   tovarăşului   Nicolae  
Ceauşescu! 
 

  
   Q: Care era numele  ştiinţific  al  şoferilor  de  Lăstun?   
   R: Accelerator de particole. 
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   Ceauşescu  are  nevoie  de  un  ministru  de   finanţe.   Se  organizează  
un concurs. Se  prezintă  un  rus,  un  american  şi  un  evreu.  Intră  rusul. 
   - Cât  fac  doi  şi  cu  doi? 
   - Permiteţi-mi,  vă  rog,  să  dau  un  telefon  la  Moscova!   
   Se  duce,  dă  telefon  şi  răspunde: 
   - Moscova mi-a acordat  permisiunea  să   răspund  că  doi   şi   cu  doi  
fac patru. 
   Intră   americanul;   aceeaşi   întrebare.   Dă   drumul   americanul   la  
calculatoare,  programează,  scoate  la  imprimantă... 
   - Toate  calculele  atestă  că  doi  şi  cu  doi  fac  patru.   
   Intră  evreul. 
   - Păi,  depinde.  Doi  şi  cu  doi  pot  face  trei,  pot  face  patru, pot face 
cinci... Facem  să  fie  bine!   
   Q:  Pe  cine  a  numit  Ceauşescu  ministru  de  finanţe? 
   A: Pe frate-său! 
 

  
   Ceauşescu   se   întorcea   odată   cu   avionul   cu   nevastă-sa din   străi-
nătate.   La   intrarea   în   ţară, se aude subit un sunet de tonalitate 
joasă  şi  intensitate  mare  şi  avionul  se  zguduie  puternic. 
   - Ce s-a întâmplat?, întreabă  Ceauşescu  foarte  afectat. 
   - Tovarăşe  Nicolae  Ceauşescu,  permiteţi  să  raportez:  ne-am lovit 
de  nivelul  de  trăi  ridicat! 
 

  
   Q:  Ce  se  întâmplă  cu  un  Lăstun  dacă  trece  peste  un  câine? 
   A: Trebuie   să   vadă   cum   va   reuşi   să   se   dea   jos de pe spinarea 
animalului. 
 

  
   Elena îi spunea lui Nicu Maiestate: Nicule, mai ie state de vizitat? 
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   Şedinţă   de   partid   de pe vremea odiosului cu tema: datoria 
patriotică  a  femeii  române  de  a  dărui  ţării  copii.  Vine  secretarul  de  
partid  şi   le  explică   la  oameni  de  ce   în  România  natalitatea  trebuie  
să  crească  şi,  ca  să  fie  şi  mai  convingător,  le  tot  spunea  la  oameni: 
   - Aţi   înţeles,   tovarăşi,   tovarăşul   Ceauşescu   vrea   cât   mai   mulţi  
copii... 
   Zice   el   asta   de   mai   multe   ori,   le   mai   dă   nişte   statistici,   mai  
pomeneşte  iar  de  tovarăşul  Ceauşescu  care  vrea  cât  mai  mulţi  copii  
şi  la  urmă  întreabă: 
   - Are cineva de pus vreo întrebare?  
   Se  ridică Bulă: 
   - Păi,  tovarăşe,  am  înţeles  ce  vrea  tovarăşul  Ceauşescu, cum  să  nu  
înţeleg?   Dar   un   singur   lucru   nu   mi-e   clar:   o   aduceţi   pe   tovarăşa  
Ceauşescu  aici  la  noi,  sau  mergem  noi,  bărbaţii,  la  ea? 
 

  
   Q: De ce se vând cele mai multe Lăstunuri  la  sfârşitul lunii Martie? 
   A: Se apropie 1 Aprilie. 
 

  
   Preşedintele   Franţei   e   în   vizită   la   Bucureşti.   După   prima   zi   de  
vizită, demnitarii   se   retrag   în   camerele   lor.   Nicu   are   nişte  micro-
foane  plantate  în  camerele  francezilor  şi  îl  aude  pe  la  miezul  nopţii  
pe preşedintele  Franţei  bătând  la  uşa  nevestei  sale. 
   - Qui c'est là?, întreabă  prima  doamnă  a  Franţei. 
   - C'est  moi,  îi  răspunde  soţul. 
   Hotărât   să-şi   impresioneze   nevasta,   Nicu   dă   şi   el   fuga   la   dor-
mitorul nevestei  şi  bate  la  uşă. 
   - Care  eşti  acolo, bă?,  sare  Leana  din  pat.   
   La care, Nicu  îl  citează  pe  francez: 
   - Se moaie, se moaie!... 
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   Q:  De  ce  este  Lăstunul  una  din  maşinile  cu  nivelul  zgomotului  de  
fond cel mai redus, în interiorul cabinei?  
   A:  Pentru  că  cei  aflaţi  înăuntru  au  întotdeauna urechile acoperite 
cu genunchii. 



   Manifestaţie  mare,  mare  (unii îşi  mai  amintesc  despre ce e vorba). 
Lumea  strigă: 
   - Ceauşescu,  PCR!  Ura!  Ura! 
   Unul   singur,   mai   amărât,   stă   mai   în   spate   şi   nu   spune   niciun  
cuvânt. Un om de ordine (citeşte: securist)   se   apropie   de   el   şi   îl  
întreabă: 
   - Ce faci, tovarăşe,  de  ce  nu  strigi  ura? 
   - Sunt  răguşit,  răspunde  cel  interpelat,  o  ţin aici, în suflet. 
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   Ceauşescu,  Bush  şi  Gorbaciov  au  vrut  să  vadă  care  soldat  este  mai  
devotat ţării  sale.  Se  duc  toţi  trei la Washington.  
   BUSH: John, la mine! 
   JOHN: Da,  să  trăiţi! 
   BUSH: Soldat, eşti  gata  să  faci  orice  pentru  patrie?  
   JOHN: Da,  să  trăiţi! 
   BUSH: Atunci  intră  în  Oceanul  Atlantic  şi  adu-mi un rechin în cinci 
minute! 
   John  se  scufundă,  peste 5 minute iese  la  suprafaţă şi  apare  epui-
zat  şi  fără  un  picior, dar cu un rechin. Gorbaciov nu e impresionat şi  
le  propune  celor  trei  să  meargă  la  Moscova.  La  Moscova: 
   GORBACIOV: Ivan, la mine!  
   IVAN: Da,  să  trăiţi! 
   GORBACIOV: Soldat, tu  eşti  gata  să mori  pentru  patrie  şi  partid?  
   IVAN: Da,  să  trăiţi! 
   GORBACIOV: Du-te în Oceanul Îngheţat   şi   adu-mi doi rechini în 
cinci minute! 
   Ivan   intră   în   apă,   se   scufundă,   peste cinci minute iese cu doi 
rechini, aproape  morţi.  Ceauşescu  nu  e  impresionat. 
   CEAUŞESCU: Bă, la  noi  asta  e  treabă  de  muiere. 
   BUSH: Bine,  hai  să  mergem  la  Bucureşti  să  vedem.   
   La  Bucureşti:   
   CEAUŞESCU: Ion, la mine! 
   ION: Ce  e,  bă? 
   CEAUŞESCU: Bă, tu  eşti  gata  să  mori  pentru  ţara  ta?   
   ION: Ce,  mă? 
   CEAUŞESCU: Hai, marş  în  Marea  Neagră  şi  adu  trei rechini în cinci 
minute!  
   ION: Ba să  se  ducă  mă-ta... 
   CEAUŞESCU: E, vedeţi,  nu v-am  spus  eu  că  asta  la  noi  e  treabă  de  
muiere?! 
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   Q:  De  ce  dura  aşa  de  mult  de  la  plată  până  la  livrarea  unei  maşini  
Lăstun?   
   A: Pentru  că  serviciul  de  colete  al  Poştei  Române  avea  probleme  
cu livrarea. 
 

  
   Doi  tipi  calcă  un  porc  cu  maşina,  la  marginea  unui  sat.  Unul zice: 
   - Hai s-o  ştergem!   
   Celălalt  zice: 
   - E  corect  să-l  găsim  pe  proprietar,  să-i spunem ce s-a  întâmplat  şi  
să-l  despăgubim. 
   Zis şi  făcut;  unul păzeşte  maşina  şi  porcul.  Celălalt  pleacă  în  sat  să  
anunţe   trista  veste.  Trece  o  oră,   trec  două  şi   solul nu se întoarce. 
Cel   rămas ascunde   porcul,   închide   maşina   şi   se   duce   în   sat   să  
dezlege misterul neîntoarcerii amicului. Satul — pustiu. Într-o curte, 
însă,   toată   populaţia   zăcea   în   grămezi–grămezi, într-o   beţie  
generală.  Sub  o  masă, îl  descoperă  pe  amic,   îi   toarnă  o  căldare  cu  
apă  în  cap  şi-l  întreabă  ce  s-a  întâmplat.  Ălalalt  povesteşte: 
   - Am venit aici, am aflat cine e proprietarul, am spus cam ce i-am 
făcut  şi  oamenii  m-au  sfătuit  să-i spun pe ocolite, că  e  cardiac.  Aşa  
că   i-am  aţinut  calea, aşa, ca din întâmplare, şi  am  găsit  un  pretext  
de a intra  în  vorbă  şi   i-am trântit-o: Trăiască  23  august,  măi bade, 
măi!. 
   Omul,  bine  pregătit  politic, a  intrat  în  vorbă  şi  mi-a replicat voios: 
   - Trăiască,  trăiască  şi  să  trăiască  şi  Partidul  nostru  în  frunte  cu  cel  
mai iubit fiu, tovarăşul  Niculae  Ceauşescu! 
   Eu, când  am  văzut  că  e  vesel, mi-am luat inima în  dinţi  şi  i-am spus 
trist:  
   - Ştii, porcul a murit!  
   Şi  el,  nu  ştiu  de  ce, s-a  bucurat  foarte  tare  şi a  dat  de  băut  la  tot  
satul, de ne-am  îmbătat  toţi  ca porcii!... 
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   Stă  un  Lăstun  în  faţa  unei Volgi şi  o fixează  cu  admiraţie.  Volga îl 
întreabă: 
   - Ce te holbezi  aşa la mine, obsedatule? 
   Lăstunul  îi  răspunde: 
   - Aşa  de  mare  o  să  fiu  şi  eu  odată... 
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   Românii   trimit   o   navetă   spaţială   în   cosmos.   La   întoarcere,  
astronautul  este  primit  de  Ceauşescu   la   reşedinţa   sa.  Povestindu-i 
cum a fost, astronautul îi  spune  că  i-a  fost  foarte  dificil  să  se  mişte,  
deoarece  legea  gravitaţiei  nu  se  aplică.  Ceauşescu  se  întoarce  spre  
Elena  şi  spune: 
   - Am dat noi o astfel de lege? 
 

  
   Q: De ce aveau Lăstunurie  geamul  şi  caroseria  din  spate  încălzite?   
   A:  Pentru  că  la  împins  să  nu  avem mâinile reci. 
 

  
   Doi  oameni  stau  de  vorbă.  La  un  moment  dat, unul dintre ei zice: 
   - Hai, dom’le, să-ţi  zic  şi  eu  ultimul  banc  cu  Ceauşescu  pe  care   l-
am auzit.  
   Celălalt  răspunde: 
   - Dom’le,  e  păcat  de  dumneata,  te  văd  om  de  treabă,  de  ce  să  ai  
necazuri? Eu lucrez la Securitate... 
   - A, lucrezi la Securitate? Atunci nu-i nicio  problemă,  o  să-ţi  repet  
bancul  până  te  prinzi  de  poantă. 
 

  
   Ceauşescu  cere  de  la  Securitate: 
   - Aduceţi-mi-l pe acela care face toate bancurile cu mine.  
   I-l  aduc.  Spune  Ceauşescu: 
   - De  ce  faci  tu  numai  bancuri  cu  mine?  Le  ştiu,  sunt  bune,  dar  să  
te  văd,  fă  şi  tu  un  banc  să  nu fie cu mine.  
   Se  gândeşte  acela  cât  se  gândeşte  şi  spune: 
   - Tovarăşa  Ceauşescu  e  însărcinată. 
   - Nu cu mine, am spus! 
   - Dar cine-a  spus  că  e cu tine? 
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   Perioada: 84-85.  Trecutul,  Prezentul  şi  Viitorul   îşi  dau  întâlnire   în  
România.   Trecutul   şi   Viitorul   sunt   punctuali.   Prezentul   întârzie.  
Când apare,  cu  o  sacoşă   în  mână, aproape  goală,  grijuliu   totuşi   să  
aducă un  mic  cadou  prietenilor  săi, este luat la  întrebări — pe unde 
a umblat. Prezentul  răspunde: 
   - Am  stat  la  coadă  la  carne.   
   TRECUTUL: Coadă? Ce-i aia coadă? 
   VIITORUL: Carne? Ce-i aia carne? 
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   Pe vremea odiosului, la un mare restaurant din Bucureşti, cineva 
dă   telefon   şi   rezervă   o  masă  mare   pentru   seară.   La   ora   stabilită, 
soseşte   o   limuzină   de   lux   cu   şofer   în   uniformă, iar   din   maşină  
coboară  un  tip  mic  şi  pricăjit  cu  o  colivie  în  care  era  o  păsărică.  La  
masă, tipul   comandă   pentru   el   doar   o   salată, iar   pentru   păsărică  
mâncăruri costisitoare. Securistul restaurantului, contrariat, face a 
doua zi cercetări  şi  află  că  respectivul, până  nu  de  mult  un  muritor  
de rând, s-a   îmbogăţit   peste   noapte.   Bineînţeles,   este chemat la 
poliţie  pentru  interogatoriu. 
   - Numele dvs.  şi  meseria. 
   - Popescu, merceolog la Avântul. 
   - Cum  puteţi  dovedi  provenienţa  banilor  pe  care  îi  aveţi? 
   - Păi,  staţi  să  vedeţi... Eu  sunt  pescar  şi  m-am  dus  la  pescuit  şi  am  
prins  un  peştişor  totul  şi  cu  totul  din  aur. 
   - Tovarăşe, îţi  baţi  joc  de  mine! 
   - Nu,  este  adevărul  adevărat! 
   - Dacă  este  aşa, peştişorul  intră  în  tezaurul  statului! 
   - Staţi  să  vedeţi,  că  nu-l mai am! 
   - Nenorocitule,  te  bag  la  puşcărie! 
   - Nu, domnule, că  vorbea  şi  m-a  rugat  să-i  dau  drumul  că-mi înde-
plineşte  trei  dorinţe! 
   - Dumneata  mă  crezi  nebun? 
   - Da, domnule,   şi   pentru   că   eram   sărac   şi   locuiam   într-o garso-
nieră   în  Militari   confort   3, cu   baia   în   bucătărie   şi   cu   bucătăria   în  
baie, i-am   cerut   să-mi  dea   o   vilă  mare   şi   frumoasă   cu   limuzină la 
scară, cu  majordom  şi  femeie  de  serviciu,  apoi, când m-am  văzut cu 
asta, i-am  cerut  să  am  bani  mulţi,  să  nu  am  ce  face  cu  ei.  Apoi, dacă  
am   văzut   că   am   vilă,   majordom,   servitoare   şi   şofer   şi, în   acelaşi  
timp, bani   mulţi, i-am   cerut   să-mi   dea   şi   mie   o   păsărică   mică   şi  
flămândă. M-am exprimat metaforic,   înţelegeţi?   Şi peştişorul  m-a 
înţeles  greşit, mi-a dat o stârpitură care  mănâncă  de  mă  sărăceşte! 
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   Era  pe  timpul  lui  Ceauşescu  şi  trebuia  la  o  fabrică  să  se dea  afară  
personal.  
   DIRECTORUL: Eu ar trebui  să  plec, că  sunt  cel  mai  mare   în  grad!  
Dar ce-ar  zice  tovarăşul  X, prietenul meu bun de familie, când aude 
că  voi  fi  dat  afară? 
   PERSONALUL: Aşa e, nu  poate  să  plece  dom’ director!  
   INGINERUL  ŞEF:  Având  în  vedere  că  eu  sunt  al  doilea  în  grad  după  
director, eu trebuie  să  plec  acasă, dar ce-ar  spune  tovarăşul  Y, care 
e mai sus ca tovarăşul  X? 
   PERSONALUL: Aşa e, nu  puteţi  să  plecaţi, domn’ inginer  şef! 
   Şi  aşa  mai  departe, până  vine  rândul  lui  nea Vasile, portarul. 
   PERSONALUL: Nea Vasile, ne pare  rău  pentru  dvs., dar trebuie  să  
părăsiţi  întreprinderea! 
   NEA VASILE: Măi  băieţi, eu  am  trei  copii  de  hrănit!  Mai  ţineţi-mă 
şi  pe  mine o  lună,  până  îmi  găsesc  altceva...  
   PERSONALUL: Bine, Nea Vasile! Cum spui dumneata! 
   Peste  o  săptămână, trece Ceauşescu  pe  la  fabrică.  I  se  explică  cum  
funcţionează   maşinile   (nu   înţelege, nota povestitorului), dar, 
deodată,  îl  vede  pe  nea Vasile. 
   CEAUŞESCU: Nea Vasile, ce mai faci, măi, mai ştii când jucam noi 
fotbal în bocancii  făcuţi  de  tata?!  
   NEA VASILE: Da,  măi,  Nicule! Tu ce mai faci,  cum  îţi  merge? Tot cu 
Leana o freci? 
   CEAUŞESCU: Da!   Ce   să   fac?! Fii atent aici, nea Vasile, uite zece 
numere de telefon, dacă  ai  vreo  problemă, sună  la  orice  oră! 
   NEA VASILE: Mulţumesc, dar nu e nevoie!  
   Ceauşescu  pleacă. 
   DIRECTORUL: Vasile, îl  cunoşti  pe  Ceauşescu? 
   VASILE: Bineînţeles, de când eram copil! 
   DIRECTORUL: Păi, de ce nu ai spus... Uite, te  trimit  la  o  şcoală  de  
maiştri, să  înveţi  o calificare! 
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   La   şcoala  de  maiştri, vine la un moment dat Elena  Ceauşescu   în  
inspecţie.  I  se  explică  cum  funcţionează  maşinile  (nu  înţelege, nota 
povestitorului), dar, deodată, îl vede pe Vasile. 
   ELENA: Vasile! Ce mai faci, omule?  
   VASILE: Bine, Leano, pe  aici  şi  eu! 
   ELENA: Mai  ştii când ne pupam noi în tufişuri? 
   VASILE: Mai  ştiu, cum să  uit  aşa  ceva!  Tot  cu  Nicu  o  mai  freci? 
   ELENA: Tot cu el, doar e un om bun, nu? Fii atent aici, dacă  ai  vreo  
problemă, ia aici 20 de numere de telefon. Dacă  se  iveşte  ceva, ai o 
problemă, sună! 
   VASILE: Mulţumesc, dar nu e nevoie!  
   Directorul  de  la  Şcoala  de  maiştri  rămâne  mască. 
   DIRECTORUL: De ce n-ai spus, nea Vasile, că   o   cunoşti   pe   Elena  
Ceauşescu?  
   VASILE: Păi,  eu  cunosc  pe  toată  lumea! 
   DIRECTORUL: Ei,  na,  şi pe Papa de la Roma?  
   VASILE: Şi! 
   DIRECTORUL: Dacă îl  cunoşti  pe  Papa, eu  te  avansez  în  grad  până  
la  inginer  şef  şi  o  să  o freci toată  viaţa! 
   VASILE: Bine! 
   Se dau   telefoane   la   cele   zece   numere   de   telefon,   se   aranjează  
totul  pentru  nea  Vasile  şi  se  duc  la  Vatican  cu  elicopterul. 
   VASILE: Uite, băieţi, cum  faceţi: pe  mine  mă  ştiu  băieţii de  la  pază, 
dar pe voi nu, aşa  că  intru  şi  o să  apar  cu  Papa  pe  terasa  aia. 
   PERSONALUL: Da, sigur, Vasile, hai s-o  vedem  şi  pe-asta! 
   Peste  o   jumătate  de  oră, apare   şi   nea  Vasile   cu  Papa  pe   terasă. 
Personalul   nu   ştia   cum   arată   Papa, aşa   că   întreabă   pe un catolic 
înrăit  din  Australia: 
   PERSONALUL: Ia zi, domnule, ăla  de  la  balcon  e  Papa? 
   AUSTRALIANUL: Nu  prea  văd  bine  până  acolo, dar  ăla  de  lângă  el  
e sigur nea Vasile! 
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   Unul este întrebat de un prieten: 
   - De  ce  ţi-ai vopsit Lăstunul din galben în albastru? 
   - Pentru  că  dimineaţa  găseam  o  grămadă  de  scrisori  în  el... 



   Pe  vremea  comuniştilor. 
   - Este  adevărat  că  ploşniţele  pot  face  revoluţie? 
   - Bineînţeles.  În  ele  curge  sângele  clasei muncitoare. 



   Nicuşor se duce la Sfântul Petru  şi-l  roagă  să-l  ajute  să-şi  viziteze  
părinţii.  După  ce-l  întreabă  Sfântul Petru  ce  au  fost  părinţii  în  viaţă,  
îi   indică  aleea  preşedinţilor.  Merge  Nicuşor  şi   rămâne  şocat:  Lenin  
stătea  cu  picioarele  într-un  hârdău  cu  căcat,  Hruşciov  în  căcat  până  
la   brâu,   Stalin   în   căcat   până   la   gât,   Ceauşescu   doar   cu  pantofii   în  
căcat. 
   - Ei, te-ai descurcat  bine  şi  aici,   tată!  După  câte-ai   făcut, şi   te-au 
pus  numai  cu  pantofii  în  căcat... 
   - Taci, prostule, nu vezi că  stau  pe  capul  lui  mă-ta?! 



   Vine   Burebista   la   Bucureşti   în   timpul   lui   Ceauşescu,   pe   vremea  
marilor   demolări.   Se   uită   în   jurul   lui,   nu   recunoaşte   nimic   din  
planiurile   pe   care   le   stăpânea   cândva şi   întreabă primul   trecător  
într-o  românească  străveche: 
   - Ce nume cest cetat? 
   - Dărâmidava. 
   - Ce nume  băşti naşii  cestor loc? 
   - Ei se numesc AplauDacii. 
   - Închină ei tot la Zamolxe? 
   - Nu,  ei  se  închină  la  ăla,  ‘ZdaMăsii. 
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   În  Rusia,   la  o   întrunire   între  Elţân  şi  Ceauşescu,  Elţân   îi  spune   lui 
Ceauşescu că soldaţii  ruşi  prima  oară gândesc  şi  apoi  fac. Îi  dă apoi 
un exemplu: 
   - Ivan,  vino  aici!  Dă-i  o  palmă  lui Ceauşescu! 
   Acesta   se   gândeşte   o   jumătate de   oră   şi   apoi   îl   loveşte   uşor. 
Socotind   cum   să   se   laude   şi   el   cu   soldatul   român, Ceauşescu îi 
spune lui  Elţân  că  soldatul  român întâi face, apoi  gândeşte. Îi  dă  şi  
un exemplu: 
   - Ion,  vino  aici!  Dă-i  o  palmă lui  Elţân! 
   Ion  îi  dă  palma  şi  apoi  se  gândeşte. Ceauşescu îl  întreabă: 
   - Ioane,  la  ce  te  mai  gândeşti? 
   - Mă  gândeam  să-i mai dau  şi  un  picior  în  fund! 
 

  
   La o conferinţă  ştiinţifică  despre  dinozauri. Anglia  prezintă  o  pre-
legere   intitulată:  Dinozaurii   şi   relaţiile  sociale.  Franţa:  Dinozaurii   şi  
viaţa  lor  sexuală. România: Dinozaurii  înainte  şi  după  conducătorul 
iubit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

333 

România la raport 

În România, legile	  sunt	  ca	  un	  păienjeniş,	  prin	  
care	  trec	  muştele	  mari , şi	  nu	  trec	  cele	  mici.  
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   Dezastru  în  învăţământul  românesc:  mai  există  elevi   
   în clasa a XII-a care  ştiu  să  scrie  şi  să  citească! 
   Încă   din   clasa I,   Alexandru   şi-a   dat   seama   că   are   un   handicap, 
deoarece  ştie  să  scrie  şi  să  citească.  Ajuns  în  clasa  a  XII-a, starea lui 
Alexandru s-a agravat, el aflându-se într-un   pericol   real   să   ia  
examenul  de  bacalaureat  din  prima  şi  să  facă  ceva  în  viaţă.   
   În continuare, părinţii   lui   Alexandru   nu   ştiu   unde   au   greşit,   însă  
degeneratul  refuză  să  scrie  cu  “sh”,  “tz”,  “k”,  pune  toate  virgulele  la  
locul  lor,  e  fluent  în  mai  multe  limbi  şi  nu  ia  droguri  uşoare.   
   Ministrul  Educaţiei  a  constituit  o  comisie  de  anchetă  pentru a afla 
unde s-a  greşit. 



   În România, cea mai grozava zi este mâine. 
   Mâine o să facem sport, mâine o să ne apucam de învăţătură, 
mâine o să muncim cu sârg, mâine o să începem să citim o carte, 
mâine n-o să mai mâncăm seara,  mâine  o  sa  ne  lăsăm de fumat... 
   Nu ştiu,  însă, cum se face, dar atunci când ne trezim, în România 
este mereu astăzi. 


   Cineva  bate  la  porţile  raiului.  Apostolul  Petru  deschide  şi  vede  un  
jucător  de  fotbal. 
   - Tu  cine  eşti? 
   - Sunt  jucător  în  naţionala  României. 
   - Şi... cum de ai nimerit poarta? 



   Q:   Care   este   diferenţa   dintre   un   produs românesc din epoca 
contemporană  şi  SIDA?   
   A: SIDA poţi  să  o  transmiţi  mai  departe... 
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   Se  întâmplă  doar  în  România 
   - Domn’  doctor, veniţi  până  la  noi, a  născut  căţeaua  cinci purcei! 
   - Şi... latră? 
   - Nu  latră, muşcă! 
   - Dar eu nu sunt veterinar. 
   - E  vorba  despre  soacră-mea! 
   - Au  muşcat-o? 
   - Nu. Îi  alăptează! 
 

  
   Un constănţean a fost prins cu nouă tone de cocaină adusă din 
America de Sud. Omul s-a justificat spunând are toţi  copiii în clasa I 
şi le-a  dat  temă  învăţătoarea să facă liniuţe. 
 

  
   Un   bucureştean,   venit   să-şi   petreacă   concediul   în   Ardeal,   s-a 
întâlnit pe   o   uliţă cu un cioban. De cum l-a   văzut,   s-a   şi   dus   cu  
gândul la brânză,  slană,  ceapă  şi...  palincă. Dar, cum să-l abordeze 
aşa,  tam-nesam?!....  
   În  cele  din  urmă, se încurajează şi  intră  în  discuţie  cu  omul: 
   - Bună  ziua,  bade! 
   - Bună,  conaşule! 
   - Nu   vă   supăraţi,   cunoaşteţi   o   adresă   de   unde   să   pot   cumpăra  
brânză  de  oi? 
   - Desigur, domnule!  Încercaţi  la  veveu-brânză-de-oi-punct-ro. 
 

  
   La  ora  de  matematică,  profesorul  trece  o  elevă  la  tablă.  Deodată,  
intră  directorul  în  clasă  şi  eleva  se  opreşte  din  calcul.  Proful  o  vede,  
îl  ignoră  o  secundă  pe  director  şi-i zice: 
   - Haide, ce mai stai? Treci la produs. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 336 

  
   Sfântul Petru se duce la Dumnezeu şi se vaită ca sunt prea mulţi 
români care vor creier şi   că nu mai are în depozitul cerului 
cantitatea  necesară.  Dumnezeu îl povăţuieşte:  
   - Lasă,  nu-i nimic, dă-le diplome de la Spiru Haret! 
 

  
   S-a confirmat prezenţa gripei aviare în Bucureşti.   Autorităţile  
sfătuiesc   cetăţenii:  Dacă nu vă vaccinaţi cocoşelul, fierbeţi măcar 
ouăle! Atenţie la păsărici! Ardeţi tot ce prindeţi! 
 

  
   Un  român  ajunge  în  Germania  şi  cere  azil  politic.  Un  ziarist  îl ia în 
primire: 
   - Ce  puteţi  să  ne  spuneţi  despre politica României? 
   - Deh,  nu  mă  pot  plânge! 
   - Ce  puteţi  să  ne  spuneţi  despre  libertatea  presei în România? 
   - Deh,  nu  mă  pot  plânge! 
   - Ce  puteţi  să  ne  spuneţi  corupţia  din  România? 
   - Deh, nu mă  pot  plânge! 
   Şi   tot   aşa   mai   departe...   Ziaristul   e   foarte   nedumerit   şi   iritat,  
aproape  îşi  iese  din  sărite: 
   - Păi, bine,  domnule,  dacă-i  aşa, atunci  de  ce  cereţi  azil  politic   în  
Germania? 
   - Păi, tocmai  de  aia,  că  aici  mă  pot  plânge! 
 

  
   Un român, la un doctor român. 
   - Doctore,  îmi  tremură  mâinile... 
   - Bea  mai  puţin. 
   - Păi,  nu  beau  mult.  Torn  pe  alături,  de-aia  am  şi  venit. 
   - Da,  ştiu,  şi  mie  mi  se  întâmplă... 
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www.baricada.wordpress.com 



   Se   anunţă   cutremur   mare   în   România.   Primul   ministru   caută  
soluţii   şi   dă   un   comunicat de   urgenţă:   După noile instrucţiuni, 
fiecare cetăţean trebuie să aibă în casă un cârnat, care trebuie ţinut 
permanent în frigider. În caz de cutremur, trebuie scos repede şi 
ţinut strâns în mână. Acest lucru va ajuta câinilor dresaţi ale 
forţelor  poliţieneşti  să vă găsească mai uşor. Semnat: Emil Boc. 

http://www.baricada.wordpress.com/
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   Black Friday la români 
   În România, zilele cu reduceri se numesc Black Friday pentru   că  
mor   cel   puțin   3-4 clienți   la   coadă. Ce   se   întâmplă,   de   fapt,   în  
România de Black Friday: 

o Reduceri masive la Petrom de Black Friday: Benzina se va
scumpi cu doar 10 bani!

o Anul  ăsta  Black  Friday-ul  catolic  pică  în  aceeași zi cu Black
Friday-ul ortodox.

o Mihaela   Rădulescu   o   să-și facă   Black   Friday-ul la Monte
Carlo, iar Gigi Becali la Muntele Athos.

o În   Teleorman   se   sărbătorește   Black   Sunday,   dar   nu   e   cu
cumpărături,  e  cu  voturi.

o La economatele din sect. 5, fiecare vineri e Black Friday.
o Biserica  a  promis  că  de  la  anul  o  să  participe la Black Friday

cu  niște  moaște  care  iartă  păcate  cu  25-40% mai grele sau
iartă  două  păcate  la  o  singură  coadă.

o Consiliul  de  Administrație  al  hoților  de  buzunare  anunță  cu
regret  că  ei  nu-și  permit  să  facă  nicio reducere.

o Cea  mai  mișto  Black  Friday  din  România e aia de dinainte
de   alegeri,   când   uleiul   și   zahărul   se   dau   nu   doar   cu
reducere, ci chiar gratuit.

o Vasluienii nu au participat niciunul la Black Friday, pentru
că  sunt  rasiști.

o În   cinstea   promoțiilor   de   Black   Friday,   prostituatele
românce au lungit scurtul.

o Patriarhia   și-a   anunțat   enoriașii   că   de   Black   Friday pot
dona  și  sume  foarte  mici.

o De Black Friday, ciorbele de la terasele din zona Hala
Matache  vin  cu  două  muște  în  loc  de  una.

o Bianca   Drăgușanu   întreabă   la   ce   mall-uri   se   găsesc
reduceri la absurd.
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o Gigi  Becali  a   fost  văzut   făcând  cumpărături  de   la  reduceri  
mintale. 

o Dacă   aș   fi   politician,   aș   prefera   să   fiu   arestat   astăzi,   de  
Black  Friday,  ca  să  prind  reducerile  de  la  DNA. 

 
  

   Într-o  staţie  de  metrou, o  tânără  strigă: 
   - Brânduşa albă  de  vânzare!  Brânduşa  albă  de  vânzare!   
   Un  poliţist  aflat  în  zonă se apropie. 
   - Aici e interzis  comerţul  ambulant.  Legitimaţi-vă! Cum  vă  numiţi? 
   - Alba  Brânduşa. 
 

  
   Pe plaiuri mioritice, într-un an dat de Dumnezeu mai bogat, se 
naşte  un  copil  care  avea  calităţi  de  geniu.  Când s-a  născut, a rostit: 
   - Tu  eşti  mama,  tu  — tata  şi  ăsta  e  nenea  doctoru’! 
   La un an, s-a apucat de   ecuaţii   diferenţiale.   Părinţii,   cunoscând  
faptul  că  nu  ajută  la  nimic  prea  mult  creier  în  România: 
   - Mai  tăiaţi-i din creier, că e  prea  deştept!   
   Taie doctorii jumătate  din  creier  şi,  după  operaţia  reuşită,  le  strigă  
copilul:  
   - Tu  eşti  mama,  tu  eşti  tata şi  tu  eşti  doctorul! 
   Şi  se  apucă  să  rezolve  nişte  ecuaţii  de  gradul  I.  Părinţii, disperaţi, îi 
roagă  pe  doctori  să  îi  ajute: 
   - Tot  e  prea  deştept, nu-l  lăsaţi  aşa,  va  fi  vai  de  el!  Mai  tăiaţi! 
   Îl bagă iar   în  operaţie   şi   îi   scot tot  creierul.  Când  se   trezeşte  din  
anestezie, copilul zice: 
   - Nu te cunosc, nu te cunosc, nu te cunosc! Actele la control! 
 

  
   Q:  De  ce  şi-a  pus  Bulă  roţi  mai  mari  la  Lăstun?   
   A:  Pentru  că  i  se  urinau  câinii  pe  geamuri. 
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   Senzațional!  Noi  elemente  chimice  descoperite  la  Oltchim 

   Savantul de renume mondial, Dănuț, divulgă   câteva  dintre  noile  
elemente chimice pe care le-a inventat: Mn (Maneliu), Ro (Rollsiu), 
Ds  (Disparițiu)  sau  Ci  (Ciocoiu). 
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   Avionul   Sanctităţii Sale, Papa al MCCX-lea, aterizează   pe   aero-
portul  Băneasa.  După  o  ceremonie  fastuoasă, acesta  se  urcă  în  Pa-
pamobil  şi  porneşte  pe  traseul  stabilit  de  oficialităţi,  cu viteza de 40 
km/h.   După   o   bucată   de   drum   parcursă,   Papa   începe   să   se   plic-
tisească   şi   îi   spune   şoferului   să   oprească şi   să   coboare. Acesta, 
nedumerit, coboară,   şi   se   îndreaptă   către   Sanctitatea   Sa. Sancti-
tatea  iese  din  maşină  sprinten,  face  şapte  paşi  până  la  uşa  şoferului,  
intră  şi  se  aşează  pe  scaunul  acestuia.  
   PAPA: Hai, urcă în spate, în locul meu, că   am   început   să   mă  
plictisesc  şi  să  amorţesc.  Vreau  să  conduc  eu!   
   ŞOFERUL: Dar  nu  se  poate  aşa  ceva!  Vă  rog   frumos,  nu  vreau  să 
îmi pierd slujba! 
   PAPA: Auzi, eu sunt ăl  mai  mare  aici!  Ţi-e clar? 
   Se   urcă   Papa   la   volan   şi   începe   să   fugă   cu   150,   160 km/h pe la 
Arcul de Triumf.  Un   poliţist, văzând  maşina   gonind,   o  opreşte, cu 
chiu, cu  vai!  Văzând  cine  e în  maşină, raportează   imediat  superio-
rului său  direct.  
   POLIŢISTUL:  Şefu’, am  oprit  o  maşină  şi  cred  că  am  dat  de  belea!   
   SUPERIORUL: Un deputat sau senator, nu?! Ai dat de dracu’!  
   POLIŢISTUL: Nu, şefu’, mai mare!  
   SUPERIORUL: Un   ministru,   asta   e,   nu?   Poţi   să-ţi   iei   adio de la 
circulaţie! 
   POLIŢISTUL: Nu, şefu’, mare, mare! 
   SUPERIORUL: Pe Victor Ponta,  cumva?  Nu  eşti  sănătos  la  cap! 
   POLIŢISTUL: Nu  şefu’, mare de tot! 
   SUPERIORUL: Pe Băsescu,  nenorocitule? Te omor cu mâna mea, 
idiotule! 
   POLIŢISTUL: Nu, şefu’, e mare de tot, dom’le! 
   SUPERIORUL: Peste  Băsescu? Mă,  tu  eşti  beat,  te  droghezi  cumva,  
ce  ai  luat?  Cine  îi,  mă? 
   POLIŢISTUL: Nu  ştiu, şefu,  dar  îl  are  şofer  pe  Papa! 
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   La  o  secţie  de  poliţie  este  adusă  o   femeie  care  a  trecut  pe  roşu.  
Poliţistul  de  servici  începe interogatoriul: 
   - Numele? 
   - Camelia Dinu. 
   - Vârsta? 
   - 28 de ani. 
   - Ocupaţia? 
   - Învăţătoare. 
   Poliţistul  se  ridică  de  la  masă,  zâmbeşte  fericit  şi  îi  spune: 
   - Minunat!  Am  aşteptat  această  ocazie  o  viaţă  întreagă.  Acum  vă  
aşezaţi   pe   scaunul   acesta   şi   scrieţi   de   5000   de   ori,   cu   o   caligrafie  
impecabilă: Dacă  semaforul  este  roşu,  trecerea  este  interzisă! 



   - Ai  auzit  că  directorul  de  la  BANCOREX  a  intrat  la  apă? 
   - Fii   liniştit!   Toţi   directorii   de   bănci   care   au   intrat   până   acum   la  
apă au  dovedit  că  ştiu  să  înoate... 



   - Ştii   tu   cum  arătăm  noi  doi   acum?,   îl   întreabă  un  poliţist   pe  un  
ţigan  prins  în  flagrant  delict. 
   - Nu, dom’ căpitan,  îi  răspunde  ţiganul. 
   - Ca  un  vultur  şi  un  rahat. 
   - Bine, domnu’ general. Atunci eu trebuie să-mi iau zborul, că  vine 
autobuzul. 



   În Parlament se votează o   lege   prin   care,   la   fiecare   staţie   de  
benzină,   se   pune un  psihiatru   şi   un  poliţist.   Psihiatrul  va constata 
starea   de   sănătate   mintală   a   celor   care   cumpără,   iar, dacă   sunt  
întregi la cap, îi dă pe  mâna  poliţistului,  să  vadă  de  unde  au  bani. 
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   Un  băiat  mergea  pe   stradă   şi   găseşte  un  baston  de  poliţist.  Mai  
încolo  vede  un  poliţai  şi  se  duce  şi  îl  întreabă: 
   - Nenea  poliţist, am  găsit  un  baston.  E  al  dumneavoastră? 
   - Nu, în nici un caz, pe al meu l-am pierdut. 
 

  
   Q:  De  ce  au  urmărit  românii  eclipsa  cu  atâta  interes? 
   A:   Pentru   că   a   fost   singurul   eveniment   din   ultima   vreme   care   a  
fost prognozat  şi  s-a  şi  întâmplat. 
 

  
   Concurs  la  miliţieni. Printre  probe,  una  de  inteligenţă:  o  placă, cu 
o gaură   rotundă   şi   una   triunghiulară; şi   două   cepuri,   de   formele 
corespunzătoare,   trebuiau   introduse   în   găuri. Rezultat: 5% sunt 
inteligenţi,  restul  sunt  puternici  şi  foarte  puternici. 
 

  
   Muncitorul   american   se   trezeşte   dimineaţa   la   ora   8,   îşi   bea  
cafeaua,   îşi   sărută   nevasta   şi   copiii, se suie la volanul Ford-ului 
propriu  şi  se  duce  la  Uzinele  Chrysler,  unde  este  muncitor  calificat. 
   Muncitorul  francez  se  trezeşte  dimineaţa  la  ora  7,  îşi  bea  cafeaua,  
îşi  sărută  nevasta  şi  copiii,  se  suie  la  volanul  Renault-ului  propriu  şi  
se duce la Uzinele Peugeot, unde este muncitor calificat. 
   Muncitorul   român   se   trezeşte   dimineaţa   la   ora   5,   nu   îşi   bea  
cafeaua  (e  prea  scumpă),  nu  îşi  sărută  nevasta  (e  plecată  de la  4  să  
ducă  plozii  la  creşă), se suie în tramvaiul 7  (dacă  are  loc  pe  scară)  şi  
se duce la Uzinele Faur, unde Statul Român postdecembrist l-a 
făcut  acţionar. 
   Muncitorul   american   primeşte   40   de   dolari   pe   oră,   muncitorul  
francez  primeşte  20  de  euro  pe  oră,  iar  românul  dă  de  la  el  10  lei  pe  
oră  pentru  ca  fabrica  să  nu  se  închidă. 
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   La un seminar organizat la Budapesta, la care au participat 
specialişti din domeniul alimentărilor   cu   apă din Europa, fiecare 
vorbitor  a  început  să  se  laude:   
   ENGLEZUL:   Acum   câteva   săptămâni, săpam   prin   Londra   să  
înlocuim nişte   ţevi   şi   am  găsit  un  cablu   telefonic   vechi  de  acum  o  
mie  şi  ceva  de  ani,  ceea  ce  demonstrează  că  încă  de  acum  o  mie  de  
ani saxonii aveau telefoane.  
   Aplauze prelungite...  
   UNGURUL:   Noi   săpam   zilele   trecute   prin   Budapesta   să   înlocuim  
nişte  ţevi  şi am  găsit  un  cablu  de  fibră  optică  vechi  de  acum  2000  de  
ani,   ceea   ce   demonstrează   că   noi, hunii,   încă   de   atunci   aveam  
Internet.  
   Aplauze prelungite...  
   ROMÂNUL:   Noi   săpam   zilele   trecute   prin   Bucureşti   să   înlocuim  
nişte  ţevi  şi...   
   Ungurul  se  frământă  pe  scaun,  îi  intrase  un  sâmbur  în  cur. 
   UNGURUL:  Ce  aţi  găsit?   
   ROMÂNUL: N-am  găsit   nimic,   dar   asta   demonstrează   că   încă   de  
acum  2000  de  ani  dacii  aveau  telefoane  celulare,  bă  proştilor! 
 

  
   Unul  îşi  invită  nouă  prietenă  la  un  picnic.  Ea,  încântătoare, apare 
cu   o   ţinută   ravisantă, iar el — cu   Lăstunul.   În   sfârşit, ajung într-o 
poiană  singuratică  pe malul unui lac. Ea sare din maşină, îşi  aruncă  
hainele  de  pe  ea  şi  dă  să  fugă  înspre  apă.  El  rămâne  în  Lăstun.  Ea  se  
întoarce  puţin  uimită  şi  întreabă: 
   - Ce faci, nu  vii  în  apă? 
   - Nu chiar acum!, zice el.  
   - Dacă  nu  vii,  înseamnă  că  nu  mă  iubeşti!,  spune  ea. 
   - Dacă  nu  te-aş  iubi,  aş  putea  ieşi  din  maşină!,  zice  el,  străduindu-
se  din  răsputeri  să  evadeze. 
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   O  placă  comemorativa  pe  un  perete în dreptul unei guri de canal: 
Aici  a  căzut  căpitanul  Vasile. 
 

  
   Q: Ce face românul când nu mai are bani?  
   A:  Schimbă  o  hârtie  de  100  de  dolari. 
 

  
   Se certau doi în mijlocul drumului. În jurul lor s-a adunat o 
mulţime  de  oameni.  Un  poliţist  care  stătea  mai  la  margine: 
   - Certaţi-vă  mai  tare, că  aici  nimic  nu  se  aude! 
 

  
   Un  cetăţean  reclamă  un  furt. 
   - Domnule  poliţist, cineva mi-a furat bicicleta! 
   - Era  încă  bună? 
   - Da, mergeam cu ea la lucru... 
   - Aţi  avut  clopoţel  la  ea? 
   - Nu. 
   - Frână de mână? 
   - Nu. 
   - Far  şi  ochi  de  pisică? 
   - Nu. 
   - Atunci amenda este de 10.000 de lei. 
 

  
   Un  poliţist  merge  la  un  părinte  că  să  se  spovedească.  Părintele  îl  
întreabă: 
   - Ai  furat  vreodată?   
   Poliţistul  răspunde: 
   - Părinte, eu am o vorbă  care  mă  scuteşte  să  fur: se confiscă!. 
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   Se dă ora  exactă  la  radioul  poliţiei.  Dispecera  face  anunţul: 
   - Este   ora   11:30.   Pentru   domnii   poliţai,   limba   mică   se   află în 
dreptul numărului 11, iar limba mare, în dreptul numărului 30.  
   După  o  jumătate  de  oră: 
   - Este   ora   12:00.   Pentru   domnii   poliţai,   limba   mare   se   află în 
dreptul numărului 12.  Nu   vă   speriaţi,   limba  mică   n-a   dispărut!   Se  
află dedesuptul celei mari. 
 

  
   Mulţi   români sunt   în  dilemă,  neştiind  ce-i  mai  bine:   să  moară   în  
iarna asta de  frig  sau  să  moară  la  vară  de  foame. 
 

  
   Un aspirant  la  şcoala  de  poliţie  e întrebat la admitere: 
   - Ce vă place atât  de  mult  la  meseria  de  poliţist? 
   - Faptul  că  clienţii  nu  au  niciodată  dreptate, ci numai eu!... 
 

  
   Taxa  de   înhumare  se  plăteşte  de acum   în  valută,   fiindcă  decesul  
se  consideră  a  fi  părăsirea  definitivă  a  ţării. 
 

  
   Când Dumnezeu i-a creat pe români, i-a  destinat  să  fie  toţi  bogaţi,  
inteligenţi  şi  cinstiţi.  Apoi, s-a pus pe treaba dracul şi, cum nu putea 
anula tot ce a voit Dumnezeu, a  făcut  o  mică  modificare: Cei  bogaţi  
şi   inteligenţi   să   nu   fie   cinstiţi.   Cei   inteligenţi   şi   cinstiţi   să   nu   fie  
bogaţi.  Cei  cinstiţi  şi  bogaţi  să  nu  fie  inteligenţi. 
 

  
   Superstiţie  populară  românească: Dacă  vezi rândunica zburând cu 
coada  înainte,  ai  să  primeşti  salariul  mărit. 
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   Motive  să  rămâi  în  România 

o Pentru   că  din  România  poţi   să  pleci,   totuşi,   oricând. 
Nu  te  ţine  nimeni  cu  forţa! 

o Pentru  că  aici  ceilalţi  sunt  gata  să  împartă  cu  tine  tot  
ce   au:   manelele   din   maşină,   gripa   din   autobuz   şi  
nevasta de acasă! 

o Pentru   că   aici   marinarul   a   ajuns   preşedinte.   Îţi   dai  
seama   unde   poţi   să   ajungi   ca   pompier   sau  mecanic  
auto? 

o Pentru   că   doar   în   România   sunt  mai  multe   Jeep-uri 
decât  milionari  şi  mai  mulţi  milionari  decât  firme. 

o Pentru  că  doar  aici  ni  se  pare  firesc  să primim  fără  să  
oferim ceva în schimb. 

o Pentru  că  România  e  singura  ţară  în  care  numai  dacă  
priveşti   la   cei   care   muncesc,   primeşti   un   spor   de  
spectator numit indemnizaţie  de  conducere. 

o Pentru   că   doar   aici   te   poţi   bucura   în   orice   clipă   de  
ospitalitatea proverbială  a  poporului  român.  De  pildă,  
în trafic, toată  lumea  vrea  să-ţi  cunoască  mama şi  să-
ţi  iubească  copiii,  morţii  şi  sfinţii. 

o Pentru  că  suntem  singurul  neam  la  care hoţule este o 
vorbă  de  alint. 

o Pentru   că   doar   aici   putem   vorbi   urât   de   unguri,  
bulgari, evrei, olteni, moldoveni, ardeleni, şi   să   fim  
consideraţi  haioşi  în  acelaşi  timp. 

o Pentru   că   avem   cea   mai   bună   şaorma, chiar   dacă  
arabii sunt minoritari. 

o Pentru  că  aici  cineva  se  poate  numi  Simona  Sensual,  
fără  să  fie  neapărat  actriţă  porno. 
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o Pentru  că  avem  mai multe Sillicon Valley, dar nu între
două   dealuri   din   California,   ci între doi sâni din
Dorobanţi.

o Pentru   că   aici   poţi   să   devii   şofer,   fără   să   dai vreun
examen.

o Pentru  că  numai   în  România  se  poate  organiza  cam-
pionatul mondial de 3000 km slalom printre obsta-
cole vii (căruţe cu cai, gropi cu microorganisme, câini
morţi  de  foame,  beţivi  morţi  de  beţi).

o Pentru   că   pe   meleagurile   româneşti, zăpada   este
considerată   sfântă,   numai   pentru   că   a   picat   din   cer.
Odată  aşezată  pe  şosea,  o  lună  de  zile  nu  o  mai  atinge
nimeni.

o Pentru  că  în  România  se  iau  pauze înainte de a începe
munca.

o Pentru  că  românii  sunt  foarte  ataşaţi  de  noţiunea  de
politeţe.  Atât  de  ataşaţi,  încât,  de  pildă,  le  este  foarte
greu  să  dea  de  la  ei  un  simplu  bună  ziua.

o Pentru  că  doar  aici  parfumul  se  cumpără  după  nume,
nu  după  miros.

o Iar atunci când toate locurile din iad vor fi ocupate,
România   va   deveni   destinaţia   de   rezervă.   Cei   care
rămân  aici  vor  fi  scutiţi  de  cheltuielile  de  transport.



   - Aici poliţia! Deschideţi! 
   - Doamne, cât se fură în ţara asta! Nici cu ce sa spargă o uşă nu 
mai au! 



   Reclamă   la   o   agenţie   de   turism   din  Germania: Vizitaţi România, 
maşina dumneavoastră este deja acolo! 
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   Întâmplare  halucinantă  în  muni-
cipiul Odorhei Secuiesc, Regiunea 
Autonomă  Maghiară.  Un localnic 
s-a   trezit   ieri   dimineaţă   vorbind  
perfect   în  română,   limbă  pe  care  
în mod normal nu ar fi avut cum 
să   o   cunoască.   "Când   ne-am   trezit   şi   mi-a spus  Bună   dimineaţa  
într-o   română  perfectă, vă   jur   că   am   început   să   urlu",   povesteşte  
soţia   lui.   "Nici  nu  ştiam  bine   în  ce   limbă  vorbeşte,  am   întrebat  un  
absolvent   de   Litere   şi   ne-a   zis   că   e   o   limbă   veche,   dispărută   de  
veacuri  de  pe  aceste  meleaguri.  Ca  să  ne  putem  înţelege  cât  de  cât  
cu el, a   trebuit   să   chemăm   tocmai   de   la   Braşov   pe   cineva   care  
vorbeşte  limba  asta".    
    Bărbatul  din  Harghita  spune  că  nu  înţelege  cum  de  i  s-a întâmplat 
tocmai lui o asemenea nenorocire. "Familia mea e aici de sute de 
ani  şi  neam  de  neamul  meu  nu  a  vorbit  româna",  zice  el.  "Acum,  că  
a  căzut  blestemul  ăsta  pe  mine,  nu  mă  mai  înţeleg  cu  nimeni în tot 
ţara asta.  Nu  pricep  ce  scrie  pe  stradă,  nu  pot  cere  o  pâine.  Mă  simt  
străin  în  ţara  mea,  vă  jur",  a  declarat  omul,  plângând, într-o  română  
impecabilă.  Medicii  nu  au  nicio  explicaţie  pentru  starea  bărbatului,  
însă   starea   lui  dă   semne  de  ameliorare. Întrebat acum câteva ore 
de un reporter DUNA TV cum s-a   putut   întâmpla   aşa   ceva,   el   a  
răspuns  "Nem  tudom"  într-o  maghiară  stricată,  cu  accent  rutenesc. 



   Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială: 
   - Nu vă supăraţi, vă rog să mă lăsaţi să intru în faţă, am pe cineva 
la pat, nu pot sa aştept! 
   Oamenii, binevoitori şi cumsecade, cum numai românii pot fi, îl 
lasă să  treacă.  Ajunge tipul la ghişeu, se apleacă şi şopteşte: 
   - Aş dori şi eu cinci prezervative, vă rog! 
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   Q: Când va fi bine în România? 

   A: Atunci când   un   poliţist   poliglot   va   ajuta   un   ţigan   ostenit   de  
muncă   să   se   urce   într-un   tren   cu   suspensie   magnetică   în   care  
călătoresc  funcţionari  bugetari  bogaţi  şi  antreprenori  cinstiţi  pentru  
a fi martori la un proces intentat unor  politicieni  corupţi. 



   În  armată,  Ion  Ardeleanu  este  incorporat  la  paraşutişti.  Înainte  de  
primul  salt,   instructorul   le  reaminteşte  că  trebuie  să  numere  până  
la  nouă  şi  apoi  să  tragă  de  mânerul  de  deschidere  al  paraşutei.  Sol-
daţii   încep  să  sară,   totul  decurge  bine,  când,  deodată,   instructorul  
observă  ca  paraşuta  ardeleanului  nu  s-a  deschis.  Innebunit,  execută  
un  salt  până   la   limita  minimă  de  securitate,  ajunge  rapid   la  sol,  şi,  
speriat,   îl   caută   pe   nenorocit,   convins   c-o   să-l   găsească   făcut  
fărâme. Dintr-o  căpiţă  de  fân  din  apropiere,  aude  un  zgomot.   
   ARDELEANU: Opt... 
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   Din seria Dialoguri  româneşti 

   Doi români se întorc de la serviciu. Unuia i-a sunat telefonul: 
   - Ce sună?, întreabă  el. 
   - Nu  ştiu,  mă!  Poate  că  unul, se bucură că  a  câştigat  România. 
   - Bă,  România  a  bătut  pe  Anglia  acum  două zile! 
   - Dar atunci ce e? 
   - Nu  ştiu! 
   Au  mai  mers  ei  puţin  şi  după  aia  iarăşi  s-a auzit sunetul. 
   - Iarăşi  se  aude! 
   - Poate  că  sunt  ăştia  de  la  serviciu! 
   - Da,  vor  să  ne  facă  o  farsă! 
   Au mai mers ei şi-au  ajuns  la  piaţă. Iarăşi  a  început  să  sune. 
   - Ba,  iarăşi  se  aude! 
   Vine  unul  şi-i zice: 
   - Omule,  răspunde  naibii la telefon! 
   - Ce telefon? Eu mi-am luat un mobil ieri, dar nu   te  mobilizează 
nicăieri! 
 

  
   În unitatea de tancuri de   la   Floreşti,   unei   grupe   de   recruţi   i   se  
prezintă  pentru  prima  oară  un  tanc. Plutonierul: 
   - Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Vreo întrebare? 
   Nimeni... 
   - Pe tanc se află instalat  un  aruncător  de  grenade  calibrul  120.  Are  
cineva vreo întrebare? 
   Nimeni... 
   - Tot  pe  tanc  avem  o  staţie  de  comunicaţii  radio.  Întrebări? 
   Un  soldat  ridică  mâna,  timid. 
   - Da, soldat, spune! 
   - Staţia  radio  e  pe  lămpi  sau  pe  tranzistori? 
   - Băi,  pentru  tâmpiţi  ca  tine, o  să  repet:  este  pe  tanc! 
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   Programul Glonţul pentru pensionarii români 
   Eşti  un  cetăţean  pensionar  bolnav  şi  guvernul  spune  că  nu  există  
nicio  îngrijire  medicală  la  domiciliu  disponibilă  pentru  tine?   
   Deci, ce faci?  
   Planul nostru pentru pensionarii de 65 ani sau mai în  vârstă:  vi  se  
dă   o   armă   şi   patru gloanţe.   Vi   se   permite   să   trageţi   în   patru  
politicieni.   Desigur,   acest   lucru   înseamnă   că   veţi   fi   trimis   la  
închisoare, dar   aveţi   avantajul   că   veţi   primi   trei   mese   pe   zi,   un  
acoperiş  deasupra  capului,   încălzire  centrală, aer  condiţionat  şi  tot  
suportul  de   îngrijire  a   sănătăţii  de  care  ai  nevoie!  Aveţi  nevoie  de  
dinţi  noi?  Nicio  problemă.  Nevoie  de  ochelari?  Asta-i  grozav.  Aveţi  
nevoie  de  un  nou  şold,  genunchi,   rinichi,  plămâni  sau   inimă?  Sunt  
toate acoperite. Ca un bonus, copiii   dvs.   pot   veni   în   vizită   la  
dumneavoastră  la  fel  de  des  cum  o  fac  acum.  Şi  cine  va  plăti  pentru  
toate   astea?   Este   acelaşi   guvern   care   tocmai   ţi-a   spus   că   nu   îşi  
poate   permite   să   te   îngrijească   după   ce   ai   plătit   40   de   ani   taxele  
către   stat.   Şi   poţi   să   scapi   de   patru politicieni   inutili   şi,   în   plus,  
pentru  că  eşti  un  prizonier,  nu  trebuie  să  mai  plăteşti  taxe  pe  venit.   
   Este  aceasta  o  ţară  mare,  sau  ce? 
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Limba ce-o vorbim 

Limba	  română	  e	  îngropată	  într-o	  comoară.  
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   Top 10 denumiri  internaţionale  în  limba  română    
   Limba   română   e   atât   de   bogată, încât am exportat-o   pe   bandă  
rulantă. Într-un   top   al   denumirilor   internaţionale,   fără   să   ştie  
purtătorii,  avem  următoarele  rezultate: 
 

1. Pe  primul  loc,  bineînţeles,  ce  alt  nume  decât  renumita  staţiu-
ne  croată Pula. Am  întâlnit  persoane  care  îşi  fac  concediile  în  
Pula  (inclusiv  oameni  care  chiar  merg  în  Croaţia  pentru  asta). 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pula,_Croaţia 
2. Tot Pula se   numeşte   şi   monedă   oficială   a   statului   african  

Botswana. Prin  asta  se  explică  sărăcia  lucie  din  savană. Luând 
în   calcul   faptul   că   populaţia   e   preponderent   feminină, se 
ajunge   la   câteva   subdiviziuni   de   Pulă   pe   cap   de   locuitor. 
Cursul  de  schimb  îl  găsiţi  aici: 

 http://www.x-rates.com/d/BWP/table.html 
3. În  alte  zone  de  pe  continentul  african,  oamenii  o  duc  şi  mai  

rău. Dacă   botswanezilor   le   e   de   ajuns   o   Pulă   pentru   a-şi  
asigura   traiul   (mai  ales  că-s negri, şi   ştim  noi  ce  se  vorbeşte  
despre ei), 3,4 milioane de mozambicani locuiesc în regiunea 
Nampula,  având  capitala  în  oraşul  cu  acelaşi  nume.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Nampula_Province 
4. Printre distracţiile  mai  puţin  cunoscute,  dar  mai  apropiate  de  

noi, se  poate  număra  o  excursie  cu  întreaga  familie  în  micul  şi  
liniştitul  Camping  De  Muie, pe  insula  olandeză  Tholen. Puteţi  
să   le   scrieţi   să-i   felicitaţi   pentru   denumirea   inspirată, sediul 
lor din St. Maartensdijk e amplasat tot pe strada... Muie.  

Sau  vizitaţi-i virtual la adresa http://www.campingdemuie.nl 
5. Futai  USA  Inc.  este  cel  mai  mare  producător  de umbrele din 

lume, vezi Doamne! Cică  aproape   toate  umbrelele din lume 
conţin  piese  Futai. Firma taiwano-americana  mai  face  şi  crose  
de  golf...  deşi  nu  văd  legătura! 

http://www.futaiusa.com/about_futaiusa.htm 

http://www.x-rates.com/d/BWP/table.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nampula_Province
http://www.campingdemuie.nl/
http://www.futaiusa.com/about_futaiusa.htm
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6. LABA înseamnă  pentru  toţi  italienii  Libera  Accademia di Belle
Arti. Săracii, oferă  chiar  30  burse  de  studiu  "per  i  Master  della
LABA"!

http://www.laba.biz 
7. Dacă   tu   crezi   că  eşti   în   rahat,   ce  părere  ai   de   cei   32.000  de

inşi   din  oraşul   israelian  Rahat? În Rahat, ce-i drept, locuiesc
numai arabi,   şi   ei   se   simt   bine   acolo,   de   vreme   ce   rahat
înseamnă  pe  limba  lor  ceva  gen  "convieţuire  fericită".  Halal!

http://en.wikipedia.org/wiki/Rahat 
8. Pentru  că  din  nou  ne-am  îndepărtat de plaiurile mioritice, am

putea  să  vizităm  şi  Curu. Nu,  nu  e  suficient  să  te  uiţi  în  spate,
Curu   este  o   rezervaţie  naturală   în  Costa  Rica. 75% din Curu
lor  este  împădurit,  şi, totuşi, costaricanii  îl  consideră  unul  din
cele   mai   frumoase   locuri   din   ţară. N-aş   vrea   să   le   văd   pe
celelalte,  în  cazul  ăsta.

http://www.nicoyapeninsula.com/curu/ 
9. Am  ajuns  şi  în  îndepărtata  Japonie,  unde  pe  crestele  munţilor

cresc falnicii Sugi. Sugi   este   chiar   arborele   naţional al
japonezilor,  aşteptăm  cu  interes  aclimatizarea  lui  pe  coastele
însorite  ale  Croaţiei  de  mai  sus.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sugi 
10. Cui nu-i   plac   condiţiile   rudimentare   oferite   de   campingul

olandez de Muie,   îi   recomandăm   cu   căldură   cazarea   în
hotelul parizian de Buci.

http://www.buci-hotel.com/ 

   În  concluzie,  dragi  cititori,   fiţi  mândri  de  graiul  ce-l  grăiţi,  dar   fiţi  
prudenţi: Nu spuneţi niciodată   într-un loc public într-o   ţară  
anglofonă:  Eu fac! 
   Da,   da,   fiţi   foarte   precauţi,   pentru   că   n-ai   de   unde   să   ştii   ce  
înseamnă  "bună  ziua"  în  limba  uzbekă! 

http://www.laba.biz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rahat
http://www.nicoyapeninsula.com/curu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sugi
http://www.buci-hotel.com/
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   Într-un autubuz plin se  urcă  controlorul: 
   - Mai  e  cineva  fără  bilet  acolo  în  fund? 
   - Eu sunt domnule, dar mi-l bag imediat. 



   Q1:  Cum  se  numesc  naşii  Papei?   
   A1:  PapaNaşi! 
   Q2: Cum se numesc rudele Papei? 
   A2: PapaRude! 



   Ce are Adam înainte, are Eva înapoi, 
   Iar  Aniţa,  prin  zăvoi,  are  şi-nainte,  şi-napoi? 

��ĂƌĞƚŝ> 
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   Top 50 denumiri  de  localităţi  din  România  
1. Căpăţâna Porcului (Braşov)
2. Amărăştenii de Sus (Dolj)
3. Crăciunelu de Jos (Alba)
4. Spermezeu (Bistriţa-Năsăud)
5. Miroşi (Argeş)
6. Labasânţ (Arad)
7. Mierleştii de Sus (Olt)
8. Căcăcioasa (Vâlcea)
9. Pârţeştii  de  Sus  şi de Jos (Suceava)
10. Măciuca (Vâlcea)
11. Mădulari (Vâlcea)
12. Urlaţi (Prahova)
13. Băicoi (Prahova)
14. Buda (Ilfov)
15. Fierbinţi (Ialomiţa)
16. Iepureni (Iaşi)
17. Fundătura (Cluj)
18. Tetcoiu (Dâmboviţa)
19. Cioara de sus (Alba)
20. Coţofenii din dos (Dolj)
21. Căpruţa (Arad)
22. Prăjeşti (Neamţ)
23. Beliş (Cluj)
24. Calu (Neamţ)
25. Iapa (Maramureş)
26. Afumaţi (Ilfov)
27. Toporu (Giurgiu)
28. Vărsătura (Brăila)
29. Cumpărătura (Suceava)
30. Jena (Timiş)
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31. Jupa (Caraş-Severin)
32. Ciperceni (Gorj)
33. Cocoşeşti (Alba)
34. Sculeni (Iaşi)
35. Căcaina  (Vaslui)
36. Sacu (Caraş-Severin)
37. Cârpa (Caraş-Severin)
38. Vârtescoiu (Vrancea)
39. Milcoiu (Vâlcea)
40. Muereasca (Vâlcea)
41. Bulbucata (Giurgiu)
42. Paros (Hunedoara)
43. Stâlpu (Buzău)
44. Boldu (Buzău)
45. Colţi (Buzău)
46. Lungeşti (Vâlcea)
47. Însurăţei (Brăila)
48. Udaţi-Mânzu (Buzău)
49. Flămânzeni (Ilfov)
50. Gogoşari (Giurgiu)
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   De  unde  îşi  trage  numele  comuna  Milcoi,  Vâlcea 
   În  timpul  îndepărtat,  un  zmeu  (sau  poate  doar  un  moşier)  avea o 
moşie  chiar  pe   teritoriul  comunei  Milcoi,  care  nu  se  chema  Milcoi  
pentru   că   nu   era   încă   nici   locuit.   Ca   să-şi   ridice   un   castel,   avea  
nevoie  de  fix  500  de  oameni,  bărbaţi,  nu  femei. 
   Pune   el   pândarii   să-i   găsească   prin   satele   învecinate   500   de  
bărbaţi   apţi   de   muncă.   Pândarii   au   găsit,   oamenii   au   venit,   însă,  
cum   stăteau   la   oarecare   depărtare,   mai   plecau   în   weekend-uri, 
când   aveau   liber,   către   căşile   lor   şi   mai   uitau   să   vină.   Poate   îi  
reţinea   şi   câte   o   beţie   cruntă,   de   începea   vinerea   seara   şi   nu   se  
sfârşea  duminica  dumineaţa,  ca   la  români.  La   început,  zmeul  (care  
poate   era   doar   un   moşier)   încercă   să-i   convingă   cu   frumosul   că  
lucrarea va stagna, vor fi întârzieri la termenele de predare, bugetul 
se  va  suplimenta  şi,  în  fine  şi  în  mare,  că  se  va  mânia  foarte  rău  pe  
ei  dacă  mai  fac  din  astea. 
   Unuia,  mai  isteţ,   îi  trecu  prin  minte  să  spună  că  nu  s-ar întâmpla 
asta,  dacă  zmeul  (sau  moşierul,  ce  era)  le-ar da loc de-o  colibă  chiar  
acolo,  pe  moşia  lui,  ca  să  nu  mai  trebuiască  să  plece. 
   Zmeul-moşier   se   gândi   ce   se   gândi   şi   întrezări   avantajele   de  
dezvoltare (ne   putem   imagina   că   se   gândi   şi   la   afluenţa   de   femei  
care  se  anunţa),  aşa  că  le  dărui  celor  500  de  bărbaţi  locuri  de  casă,  
că   doar   avea   de   unde,   numai   să   se   stabilească   acolo   şi   să  
muncească  pe  moşie, ei  şi  urmaşii  lor. 
   Zis  şi  făcut.  Oamenii  se  mutară,  toţi  cei  500,  cu  tot  cu  familiile  lor,  
în   locul  care  avea  să  primească  denumirea  Milcoi,  de   la  mil şi  coi.  
Fiecare  bărbat  având  două  din  acestea  numite  pe  urmă,  înmulţit  cu  
500,  ne  dă  Milcoi. 



   Ce nu  intră  noaptea  în  sat  (nici  măcar  în  satele  menţionate)? 
eleraoS 
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   Pariu pe patru poli 
   - Cum  te  numeşti,  domnule? 
   - Petru Potopeanu. 
   - Şi  ce  lucrezi? 
   - Prepar  peşti  pentru  pulverizat. 
   - Bine,  dar  ce  anume  operaţii  faci? 
   - Pun  peştele pe  plăci,  potrivesc  plăcile  pe  plite,  pregătesc  patru  
puţini  pentru  peştele  prăjit,  pulverizez  pasta  produsă,  pun  pe  pungi. 
   - Dar de ce toate cuvintele încep la tine cu litera p? 
   - Poftim? 
   - De  ce  vorbeşti  numai  cu  p? 
   - Pentru că pot  pronunţa  pe p perfect perceptibil. 
   - Ei, asta e acum!  Pun  rămăşag  că  la  întrebările  mele  vei  greşi. 
   - Primesc. 
   - Pe cât? 
   - Pun prinsoare pe patru poli! 
   - S-a  făcut.  Spune-mi, ce-ţi  place  să  mănânci? 
   - Peşte,  păstrăvi,  plachie,  potârnici, prepar piftie piperată, 
pârjoale,  pastramă,  papricaş,  papanaş,  porumbei,  pui  pane. 
   - Şi  ce  vin  bei? 
   - Pinot, pelin, porto. 
   - Şi  ce  desert? 
   - Plăcinte,  prăjituri,  pepene,  prune,  pere,  portocale,  piersici. 
   - Dar  îngheţată, obişnuieşti? 
   - Puţin  profiterol, parfait... 
   - Spune-mi,  cum  îţi  petreci  timpul  liber? 
   - Primăvara  prefer  plimbările  pe  potecile  pădurilor,  prin  parcuri. 
   - Dar vara? 
   - Pescuiesc. 
   - Şi  iarna? 
   - Patinez. 
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   - Te   pomeneşti   că   poţi   să-mi   spui   o   poezie   ale   cărei   cuvinte să  
înceapă  toate  cu  litera p? 
   - Pot. 
  - Asta nu o mai cred. Spune-o! 

   - Poezia poetului Petru Potopeanu: 
Prin pustiuri, peste pietre, 
Păsări,  pâlcuri  pribegesc, 
Părăsindu-şi  puii  proprii 
Pe  pământul  părintesc. 
Prima  pasăre,  pilotul, 
Plescăia  puternic pliscul, 
Patina  privind  pământul, 
Pajiştea,  pădurea,  piscul. 

   - Bine, m-ai  lămurit! Spune-mi textual ce i-ai spus nevestei când ai 
plecat de  acasă? 
   - Paraschivo, păpuşico,   pentru   prânz   presără   puţin   pătrunjel   pe  
potârnichi. Pa! 
   - Văd  că  am  pierdut. 
   - Pardon,  plăteşti  patru  poli  pentru  pierderea  pariului. 
   - Plătesc. 
   - Pune paralele pe portofel. 
   - Încă  o  întrebare. 
   - Poftim? 
   - Ce  adresă  ai  matale  ? 
   - Prelungirea Popa Petre 4, parter, pe Pângări,  peste  pod. 



   Pusăi  unul,  găsii  două. 
   Pusăi  două,  găsii  nouă. 
   Pusăi  nouă,  găsii  nouăzeci  şi  nouă. 

  Ghici  ce  pusăi? 
lufotraC 
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   Limba  română  militară 
o Fruntaşul   Popescu   va   fi   pedepsit   cu   cinci   zile   de   arest   pe

motiv  că  a  fost  găsit  cu  o  persoană  de  sex  feminin  la  gardul
unităţii  în  loc  să  fie  în  pat.

o Sergentul Popescu va fi pedepsit cu cinci zile de arest pe
motiv că, imitând vocea locotenentului Ionescu, a urlat ca
un bou.

o Instrucţia  domnului  medic  militar   Ionescu,   cu   tema  "Cum
rămân  sănătos", se  amâna  pe  motiv  de  boală.

o Băgaţi   la   tărtăcuţă,   regulamentul   nu   poate   fi   încălcat
absolut   niciodată,   cu   excepţia   situaţiilor   prevăzute   de
regulament!

o Să  nu  mai  prind  picior  de  soldat  nebărbierit  prin  unitate!
o O mână criminală  a  dat  cu  piciorul  şi  a  spart  chiuveta!
o Am auzit un zâmbet în  formaţie!
o Bateţi  trei  paşi  şi  începeţi  să  cântaţi  cu  stângul!
o Să  nu  mai  prind  televizorul  mergând  noaptea  prin  cameră!
o Dacă  sunteţi  prosti  şi  nu  ţineţi  minte, cumpăraţi-vă  un  car-

neţel   şi un   pix   şi   ţineţi-le la buzunarul de la piept şi   vă
puteţi  nota.  Uite, aşa  ca  mine!

o Aveţi  grijă  la  pragul  ăla  de  sus.  Dacă  vă  daţi  cu  capul  de  el,
rămâneţi  prosti  pe  toată  viaţa.  Şi  eu  mi-am dat de trei ori,
de aia ştiu.

o Unuia   i  se   face  morală   în   fata  plutonului: Aveţi   în   faţă  un
măgar şi un porc! Urmează  muştruluiala; la  sfârşit: Treci la
loc în formaţie  măgarule!...

o Trebuie  să  ţineţi  duşmanul  tot  timpul  în ochi!... Ce te hol-
bezi  aşa  la  mine, soldat?

o După  duş: V-aţi  parfumat  că  nişte  târfe ordinare, putorilor!
Numai maică-mea, nevastă-mea   şi   fiică-mea se mai par-
fumează aşa!
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   Eu în veci, ca Dumnezeu, 
   Fost-am  şi  oi  fi  mereu, 
   Fost-am  ieri  şi  mâine-oi fi, 
   Să  vedem  cin’  m-o ghici! 

auiZ 



   Plutonierul Căpşună   se   duce   să-şi   ridice   banii pentru munca 
prestată  de  la  casierie. Acolo, trebuind  să  semneze  statul  de  plată,  
vede   pe   ultimul   rând   al   paginii   un   nume   de   general   care,   după  
părerea  lui, trebuia să  ridice  o  sumă  fabuloasă  de  bani.  
   Contrariat de acest lucru, îl   întreabă   pe   casier   cine   este   acest 
domn   şi   de   ce   nu   îl   poate   vedea   niciodată   ridicând   banii. Acesta, 
văzând  că  problema  îl  depăşeşte,  îl  îndrumă  la  comandantul  unităţii  
pentru  lămuriri.  
   Plutonierul   Căpşună, ajuns   în   biroul   comandantului,   îi   explică  
acestuia nedumeririle pe care le are, punându-i   statul  de  plată  pe  
masă. După   zece   minute   de   studiu, comandantul   îl   cheamă   pe  
Căpşună şi  îi explică: 
   - Uite,   băi, plutoniere,   domnul   ăsta   nu   este   un   simplu   general,  
pentru  că  aici  scrie  clar,  dar  se  pare  că  tu  eşti  prost  rău,  nu  vezi  că  
este DOMNUL Total General,  deci  înseamnă  că  este  pus  foarte  sus. 



 La  instrucţia  de front, dom’ plutonier  ordonă: 
   - Pluton, alinierea, în front câte unul! Pentru verificarea bocan-
cilor,  ridicaţi  piciorul  drept!  
   Unul  dintre  soldaţi  ridică,  din  greşeală,  piciorul  stâng,  la  care  dom’ 
plutonier,  văzând  şi  un  bocanc  stâng ridicat, strigă imediat: 
   - Bă, care ai  ridicat  amândouă  picioarele? 
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   De  la  munte  pân’la  mare, 
   Numai  funduri  de  căldare! 



   Scrisoare veche 
   Am descoperit între vechituri o scrisoare de pe vremea bunicii 
adresată  plăpumarului.  Bunica a  dat  plapuma  la  reparat  şi,  văzând  
că  se  apropie  sezonul  rece  şi   lucrarea  nu  este  gata,  a  trimis  urmă-
toarea scrisoare: 

Stimate  Domnule  Plăpumar, 
   Vă   rog   să   executaţi   lucrarea   aşa   cum   ne-a fost 
înţelegerea.  Eu  pun   la  dispoziţia  dvs.   faţa  şi  dosul  şi,  
pe  deasupra  lâna  mea,  pe  care  vă  rog  să  o  scărmănaţi  
bine  şi  să  o  băgaţi  toată,  pentru  că  îmi  place  să  fie  cât  
mai   groasă   şi   cât   se   poate   de   lungă,   când   întind  
picioarele,   să   nu   iasă   afară.   Dacă   faceţi   lucrarea   ca  
lumea, v-o  recomand  şi pe  soacră-mea. Dânsei îi este 
ruşine   să   vină,   că   nu   ştie   ce   să   facă   cu   dosul   până  
spală  faţa,  care-i  mult  mai  uzată.  Vă  rog  să-i  desfaceţi  
toate  încreţiturile,  ca  să  nu  se  lase  la  lucru.  A  ei  poate  
să   fie   şi   mai   scurtă,   dar   să   fie   groasă,   că   baba   este  
bătrână  şi  se  încălzeşte  greu. 

Leana 
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Minidicţionar	  paraexplicativ 



   ABUZ  =  fără  buze 



   ACRU  =  unitate  de  măsură  a  acrelii.  
Ex:  Tata  are  o  soţie  de  3  acri  şi  o  soacră  de  5. 



 ACTRIŢĂ  =  matriţă  pentru  fabricarea  acelor 



   AMÂNAT  =  fără  mâini 
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   AMPULĂ  =  amintiri  din  tinereţe 



   APOI  =  apă  mare 



 APOPLEXIE  =  stare  de  disconfort  creată  de  apa  
  provenită  de  la  vecin,  neconvenţional,  prin  tavan 



   ATEISM = o organizaţie  non-profet 



 AŢÂŢAT  =  fără  sâni 



 BASCĂ  =  femeie  din  Pirinei,  cu  marginile  îndoite  înăuntru 



 BIOLOG = olog de ambele picioare 



   BIRMANIA  =  predispoziţie  maladivă  a  unui  ministru  de  finanţe  
 de  a  pune  noi  taxe  şi  impozite 



 BIROCRAŢIE  =  democraţie  originală,  bazată  pe  încasarea  
 cât mai multor biruri, cam ca la noi 



   BIZAR = zar dublu 
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 BOSUMFLAT  =  şef  supraponderal 



 CELULOZĂ  =  boală  căpătată  în  închisoare 



   CHILOT  =  moldovean  ce  chilotează  un  avion 



 COLONEL  =  intestinul  subţire 



 COMBINEZON = lenjerie  uşoară,  transparentă,  
   purtată  de  lucrătorii  de  pe  combine 



   CRITICA = Art pe care  mama  soacră  o  stăpâneşte  perfect 



   GHINIOANE  =  varianta  moldovenească  
 pentru ardelenescul Bine, Ioane 



 ÎMPRĂŞTIERE  =  rezultatul  procesului  prin  care  beţivii  
 se fac praştie 



 ÎNCHINARE  =  transport  către  China 



 ÎNFOCARE  =  transformare  în  focă 
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   ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului 
 

  
   ÎNVIORAT  =  prevăzut  cu  vioară 
 

  
   LEŞINĂ  =  pe  unde  circulă  le tren 
 

  
   MĂCEL = mac mic 
 

  
   MERITORIU = teritoriul ocupat de livada de meri 
 

  
   MICROSCOP:  un  scop  mărunt. 

  
   MOPS  =  câine  care  a  făcut  ceva  box  la  viaţa  lui 
 

  
   NASOL = amintiri despre viitor 
 

  
   NASTURE = plasture pentru nas 
 

  
   PIRELLI  =  firmă  care  a  dat  faliment când or venit  

      moldovenii cu firma pi buni 
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   PIRON  =  locul  unde  opreşte  trenul  în  gara  din  Iaşi 
 

  
   MOLIERE  =  cutiuţe  în  care  se  păstrează  naftalina 
 

  
   MONOLOG = olog de un picior 
 

  
   PLASTURE = nasture din material plastic 
 

  
   PRUDENT =  pastă  de  dinţi  cu  extras  de  prune 
 

  
   RATEU  =  pateu  din  carne  de  raţă 
 

  
   SCARABEU  =  cetăţean  ce  locuieşte  la  bloc,  la  scara  a  doua;   

             din  aceeaşi  familie  de  cuvinte  se  cunosc   
             scaraceu  şi  scaradeu 

 
  

   SCUMPETE  =  termen  drăgăstos adresat femeii iubite  
pe  timp  de  inflaţie 

 
  

   SEXOLOG = olog de... 
 

  
   SOIOS = de soi 
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   TITLU ONORIFIC = se atribuie atunci când  soţia  spune:   

      Soţul  meu  este  capul  familiei  
 

  
   TRACTOR = actor cu mult trac 
 

  
   TUTUN = a-a-arma de-de-de a-a-artilerie 
 

  
   ŢURŢUR  =  sunetul  soneriei,  iarna 
 

  
   VEDETĂ   =   nava   mică   de   război   care   se   bucură   de   o   deosebită  
popularitate 
 

  
   VIAGRA: aurolac pentru seniori 
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Străini	  prin	  România 

Negrii	  apreciază	  că  românii îi iubesc pe ei mai 
mult ca pe	  ţigani,	  deşi	  ţiganii	  nu	  e  aşa	  de	  negri.  
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   Dialoguri  la  examenul  de  obţinere  a  cetăţeniei  române 



   - Ştiţi cine este preşedintele României? 
   - Da, domnul Troian Băsculescu.  



   - Cine a fost Ştefan cel Mare? 
   - Un preşedinte român care a reuşit să bage România în NATO. 



   - Ştiţi cine este Mihai Eminescu?  
   - Da, este singurul poet român şi, deci, erou este el! 



   - Ce ştiţi despre relieful României?  
   - Este un relief bun, unde există şi infractori. 



   - Cine are drept de vot în România? 
   - Cine zice guvernul.  



   - Vă place muzica românească? 
   - Da, mie îmi place foarte mult, pentru că cântă despre lucruri fără 
război şi Fuego şi Pepe este nişte un fel de simbol etnic. 



   - Aveţi prieteni români? 
   - Am, dar nu mai am, ei au furat de la mine nişte afaceri. Dar nu 
supărat, nu sunt, nu supărat, Dumnizeu are griji.  
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   - Ce vă place dumneavoastră cel mai mult în România?  
   - Că e deschisă până târziu, aici e o viaţă care noi n-am avut-o. 



   - Ştiţi care este religia majoritară în România?  
   - Este creştini din aceia care nu stau pe scaun în biserică. 



   - Aveţi un loc de muncă în România?  
   - Nu am loc, căci este aglomerat,  mai  ales  dimineaţa  şi  seara.  



   - Care e cea mai importantă calitate a cetăţeanului român? 
   - Calitatea întâi.  



   - Aveţi familie?  
   - Am, dar nu este familia mea, este familia lui prietenul meu. 



   - Ce  impresie  aveţi despre istoria României?  
   - E foarte frumoasă pentru că are culori strălucite pe copertă. 



   - Cu ce  vă  ocupaţi  aici,  în  România? 
   - Eu nu sunt ocupat cam niciodată. 



   - Pe o scară de la unu la zece, la ce nivel credeţi că vă aflaţi cu 
limba română?  
   - Nu am scară acasă, locuiesc la un bloc. 
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   - Cunoaşteţi vreun sportiv român?  
   - Nu cunosc pe nimeni, dar îi ştiu pe toţi, unii sunt Civu, Ducadal, 
Haghi, Ghicu, Nadia, Curnicova şi Becali. 
 
 
   Scrisoarea  unui  terorist  aflat  în  România  către  şeful  său 

  
   Salutam cu rezbekt, jefu.  
   Aderizat la Romania cu bomba la valiza ascuns, tragut fara bro-
blem control la aerobort. Pastrat dolar american blestemat, bentru 
construit aigea bomba, dat jumadate la taxi, jumate furat tigan din 
buzunar.  
   Indalnit frate Ahmed, batron magazin, ajudat la mine. Discutat cu 
el la cafenea plan bomba, consumat egler broaspat, intoxicat cu 
zalmonel, noi ajuns la sbital, doctor roman durut la cur, noi luat cur 
fok.  
   Jefu, gu bomba praf antrax nu putut facut la Romania , cineva 
furat antrax, deci ingercat plan bomba cu bum-bum…!   
   Mutat apartament frate Ahmed, adus mult frumos aminde de 
tara mia, fara apa la robinet, geamm sparte ca la Beirut , tigle kazut 
cap cind vind bate..  
   Urmarit PROTV emiziune explozia camion azotat, facut frica la 
mine. Astia romani are tupeu nu gluma ! Urgent trebuie recrutat, 
jefu ! Bomba cu  azotat  mare  efect  aveam…   
   Inderesat pilotat avion bentru lovit gladire la roman. Vazut 
delevizor, aparat zbor MIG brabusit singur in ogor la taran, plus 
taran roman stricat singur gladire, adormit beat , tigara abrinsa, 
murit soacra, facut chef mare la  ei…   
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   Draga Jefu, gineva furat la mine gas pastrat bentru bus la bomba, 
iar azeara, gind iesit cumbarat baclava, exblodat budelie la barter. 
Aicia la Romania , mult cretin! Zbierat, zguibat la sin, cacat be mine 
de frica !  
   Jefu, ma indorg acasa! Asta romani nu are nevoie de terorism, 
face singur treaba. 
 

  
   Se întâlnesc Iţic   şi   Ştrul,   doi   evrei   de   la   Fălticeni. Iţic,   supărat,  
Ştrul, vesel, n-avea  nicio  treabă. 
   - Frate,  am  scăpat  de  toate  problemele! 
   - Da' ce-ai  făcut,  mă? 
   - Mi-am luat un elefant, frate! 
   - Hai  bă,  lasă  vrăjeala,  că  nu-mi arde... 
   - Nicio   vrajeala,  mă.  Am   scăpat   de   toate   problemele.   Ştii   parcul  
meu  de  maşini?  Vine  elefantul  în  fiecare  zi,  le  spală,  dă  cu  coada,  le  
lustruieşte.  Nevastă-mea...  ştii  că  e  obsedată  cu  grădină de flori. N-
am   treabă,   le   stropeşte  asta  de   cinci  ori   pe   zi...   jet  mic,   jet  mare.  
Copiii...   ştii   ce  disperat  eram  cu  ei.  Am  şi  uitat   că-i am acum. Îi ia 
elefantul   cu   trompa   îi   pune   în   spate,   îi   plimbă   prin   cartier,   joacă 
fotbal cu ei. Nu mai am niciun stres. 
   - Dar cât  ai  dat,  mă,  pe  el? 
   - 100.000 de euro, dar face  toţi  banii... 
   - Auzi,  mă...  Nu  mi-l vinzi mie? 
   - Ce   să   fac?! Ba,   nene,   ăsta   e   parte   din   familie   acum,   nu   e   de  
vânzare. 
    - Hai   mă   că-ţi   dau   150.000 de euro,   dă   mi-l   mie,   doar   ştii   ce 
probleme  am  acasă! 
   - Nu  se  poate,  mă.  E  sufletul  nostru,  cum  să  ne  despărţim  de  el? 
   - Hai,  bă,  că-ţi  dau  200.000 de euro,  dă-mi-l  să  scap  de  belele. 
   - Nu  se  poate,  bă,  Iţic,  tu  nu  înţelegi? Îţi  comand  şi  ţie  unul,  dacă  
vrei, dar ai  de  aşteptat  un an. 
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   - Băi,   Ştrul,   îţi   dau  300.000 de euro!   Ajută-mă   să-mi rezolv pro-
blemele,  ce  dracu’,  suntem  ca  fraţii,  am  început  împreună  să  facem  
afaceri!... 
   - Bine,  mă,  hai.  Dar să  ştii  că  ţi-am  dat  de  la  inimă,  era  ca  şi copilul 
nostru...  
   După  şase luni, se întâlnesc iar.  Ştrul,  vesel,  Iţic,  terminat,  cu  părul  
alb,  cearcăne  mari... 
   - Băi,  Ştrul, ce mi-ai  făcut,  bă?  M-ai  nenorocit  cu  elefantul  ăsta! 
   - De  ce,  mă? 
   - Nu   face   nimic,   frate.   Parcul  meu  de  maşini,   îl   ştii...   S-a suit cu 
curul pe  maşini, mi le-a   strivit.   Nevastă-mea... Obsedată   şi   ea   cu  
florile, s-a   căcat pe ele, nu se mai vede   o   petală   sub   diatamai  
balega. Copiii... nu-i   haleşte,  dar   îi   bate   cu   trompa,   îi   aleargă  prin  
casă.  Sunt  terminat!... 
   - Băi,  Iţic,  tu  ai  o  problemă! 
   - Da,  bă,  ştiu,  cu  elefantul  de  la  tine. 
   - Nu,   bă!   Tu,   cu   atitudinea   asta,   n-o   să   găseşti   niciun   român   să  
vinzi  elefantul  ăla! 
 

  
   Un  grup  de  turişti  bulgari, într-o excursie   în  România  prin  munţii  
Carpaţi. La un moment dat, se  aude  un  urlet  înfricoşător: 
   - UUUUU-UUUUUUUUUU-UUUUUUUUUUUUUUU. 
   Speriaţi   şi   totodată   curioşi, îşi   întreabă   ghidul   despre   ce   este  
vorba. Ghidul le spune, glumind: 
   - La noi, în România, există  un  grup  de  femei  foarte  frumoase  care  
în momentul în care le vine timpul de împerechere se  adună  într-o 
peşteră şi  îşi  înălţă  strigătul  hormonal  în  aşteptarea  masculilor. 
   Peste două zile, cel mai titrat ziar din Bulgaria scria cu litere de-o 
şchioapă: 15  bărbaţi   bulgari  au  murit   călcaţi   de   tren   într-un tunel 
din  România.  Toţi  erau  dezbrăcaţi. 
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   Un   poliţist   român   opreşte   o   maşină   care   rula   regulamentar,  
pentru  un  control  de  rutină. 
   - Actele la control! 
   - Poftiţi! 
   - Rosenberg, ai? 
   - Da, Rosenberg. 
   - Evreu, ai? 
   - Da, evreu. 
   - Douăzeci  de  mii  amendă  că  ai  farul  spart  şi  rişti  să  faci  accident! 
   - Bine, poftim banii. 
   - Ia  mai  dă  odată  actele  alea! 
   - Rosenberg, ai? 
   - Da,  Rosenberg,  am  mai  spus  o  dată. 
   - Evreu, ai? 
   - Da,  dom’le,  evreu. 
   - O  sută  de  mii  amendă. 
   - De  ce  dom’le? 
   - Ai cauciucuri uzate, n-au  aderenţă  şi  rişti  să  faci  accident. 
   Ca  să  scape  odată  de  poliţist,  Rosenberg  nu  comentează,  deşi  are  
cauciucurile noi. 
   - Bine, poftim banii. 
   - Ia mai dă o  dată  actele  alea. 
   - Rosenberg, ai? 
   - Evreu, ai? 
   - Da, dom’le, am mai spus o dată.  Scrie  şi  acolo! 
   - Un milion  amendă. 
   - De ce, dom’le? 
   - Ai ceva cu mine? 
   - Te  deranjează  că  sunt  evreu? 
   - Adică  vrei  să-mi spui tu mie că Aisenbergul  ăla  care-a scufundat 
Titanicul nu era evreu? 
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   - Care  sunt  cele  mai  curate  ţări din lume? 
   - Ţările  arabe. 
   - De ce? 
   - Pentru  că  tot  gunoiul  lor a venit în România. 
 

  
   Dezbatere  mare   în   România,   invitaţi   experţi   străini   şi   autohtoni,  
pentru a se afla care este cel mai rapid lucru din lume. 
   ENGLEZUL:  Eu  cred  că  cel  mai  rapid  lucru din lume e gândul... 
   - Cum  aşa?! 
   - Te  gândeşti  la  cineva  şi  nici  nu-ţi  dai  seama  când  o  faci... 
   - Asta  aşa  este, aveţi  dreptate, o  să  ţinem  cont  de  părerea  dvs. 
   CHINEZUL:  Eu  aş  zice  că  clipitul  e  cel  mai  rapid... 
   - De ce anume? 
   - Nici nu-ţi  dai  seama  când  clipeşti,  atât  de  rapid  e... 
   - Da, interesant,  apreciem  contribuţia  dvs. 
   AMERICANUL: Eu   sunt   de   părere   că   lumină   este   cel   mai   rapid  
lucru. 
   - Puteţi  explica? 
   - Da:  cum  apeşi  pe   întrerupător,   cum  se  umple   toată  camera  de  
lumină... Adică, e ceva foarte rapid... Nici nu-ţi  dai  seama.... 
   - Da, foarte  interesant.  Vă  mulţumim.... 
   ROMÂNUL: Cum  să  vă  spun  eu...  După  părerea  mea,  diareea e cel 
mai rapid lucru. 
   Consternare. Mediatorul, revenindu-şi  din  uluială,  întreabă: 
   - Puteţi  să  ne  lămuriţi? 
   - Păi,   domnilor,   e   evident,   toate   celelalte   sunt   prostii.   Să   luăm  
gândul...  păi,  câţi  gândesc?  Clipitul...  păi,  câţi  clipesc?  Lumina... păi,  
câţi   au   lumină?   Diareea,   în   schimb,   diaree   are   toată   lumea.   Şi   e  
foarte   rapidă.  Uite,   eu,  aseară, m-am   căcat   pe  mine   şi   n-am avut 
timp  nici  să  mă  gândesc,  nici  să  clipesc  şi  nici  să  aprind  lumina... 
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   Pe unica autostradă   din   România se   ciocnesc   trei   maşini,   un  
american   cu   un   Chrysler   ultimul   răcnet,   un   neamţ   cu   un   BMW  
super  tare  şi  un  român cu o Dacie prăpădită.  Se  dă  jos  americanul  
din  maşină  şi-ncepe  să-njure: 
   - Bă,   lua-v-ar   dracu   de   prostălăi,   uite   cum   s-a dus dracului o 
maşinuţă  pentru  care  am  lucrat  o  lună  întreagă  din  greu! 
   - Ce   vorbeşti,   zice   neamţul,   uită-te   la  maşina  mea,   băi   frână ce 
eşti,   eu   am   tras   din   greu   aproape   şase luni   până   am   reuşit   să   o  
cumpăr,  şi  uite, acuma e fier vechi! 
   - Băi  fraierilor,  zice  românul cu  năduf,  băga-mi-aş,  rupă  dracu’ în 
moaca  voastră,  păi  io  am  tras  o  viaţă  întreagă pentru troaca asta... 
   Americanul  cu  neamţul, într-un glas: 
   - Păi, vezi, aşa-ţi  trebuie,  dacă  ţi-ai luat aşa  maşină  scumpă! 
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   Câţiva  canibali   vin  cu  afaceri   în  România  şi,   ca  atare, prind nişte  
oameni de afaceri pe la noi, un  american,  un  rus  şi  un  român.  Şeful  
canibalilor le spune: 
   - Daca  vreţi  să  scăpaţi  cu  viaţă, aveţi  3  posibilităţi:  ori  plătiţi  100  
de dolari,  ori  primiţi  100  de  lovituri  pe  spate, ori  mâncaţi  grămada  
aia  de  rahat  din  faţa  voastră. 
   Americanul duce mâna la buzunar, scoate 100 de dolari şi  scapă.  
Rusul îndură 100   de   lovituri   pe   spate   şi, de asemenea, scapă.  
Românul, renumit pentru afacerile lui, spune: 
   - Eu m-aş  înfige  în  grămada  aia  de  rahat. 
   Mănâncă  aproape  jumătate,  i  se  face  greaţă  şi  spune: 
   - De  restul  daţi-mi lovituri pe spate. 
   Îndura el ce îndură,   însă   nu  mai   poate   de   durere, şi,   chinuit, îi 
convinge  pe  canibali  să  revină  la  înţelegerea  iniţială: 
   - Băga-mi-aş,  ia  de  aici  100  de dolari şi  lasaţi-mă  în  pace!... 
 
 

  
   În   centrul   vechi   al   Bucureştilor,   forfotă   mare.   O   voce   străbate  
peste mulţime,  într-o  franceză  perfectă:   
   - Graines de citrouilles salées, garçons! 
   - Strigă, fă, Pirando, sămânţă dă bostan cu sare, că n-a stat toţi la 
Paris ca tine!.... 
 
 
 
 
 
 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

381 

Expertiză 

Se  dă  imaginea. 
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Priviți  aceste  trupuri  
perfecte: fata este 
frumoasă  și  suplă,  baiatul, 
tânăr  cu  alură  de  sportiv. 
Neîndoielnic,  aceștia  pot  
fi doar germani! 

Sigur nu! 
Din  ambele  trupuri  emană  
erotica,  fata  e  seducătoare,  

băiatul, plin  de  bărbăție,  
gata  să  profite  din  plin  

de  oportunitățile  
care le vor ieși  in  cale… 

Nu pot fi decât francezi! 
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Of course not! 
Vă  rog  să-i  priviți  mai  cu  
atenție:  aceste  trăsături  
fine  
ale  feței,  această  
prestanță,  această  
perfecțiune!... 
No doubt –  
sunt englezi. 

Mă  opun  în  nume  personal  şi  în numele poporului român! 
Uitați-vă  cu  atenție:  nu  au  ce  îmbrăca,  nu  au  locuință,  mănâncă  
doar  niște  fructe... Şi le este atât de foame, încât se cred în rai. 

Nu  există  nici  un  dubiu – sunt români! 
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Au cuvântul necuvântătoarele 

Animalele	  sunt	  nişte	  oameni	  care	  au	  uitat	  
să vorbească.  
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   Două vaci stăteau într-un copac şi croşetau. La un moment dat, 
una dintre ele zice: 
   - Muuuuuu! 
   Cealaltă, indignată, răspunde: 
   - Ce-ai, surato, îmi iei vorba din gură?! 



   Lupul   și   iepurele   au găsit un   sac   plin   de  mâncare   și   imediat au 
început  să  se  certe  cine  să  ia  sacul.   
   La un moment dat, lupul propune: 
   -Mă  iepurilă,  hai  să  facem  așa,  sacul  va  reveni  celui  care  reușește  
dintr-o  lovitură  să-i scoată  celuilalt  mai  mulți  dinți. 
   Iepurele  a  căzut imediat de acord.  
   Lupul zice: 
   - Hai tu primul! 
   Își   face   iepurele   elan   și   îl   pleznește   peste   bot   pe   lup   cu toată  
puterea,   încât   acesta   cade   lat   la   pământ.   Se   scoală   lupul,   scuipă  
dinții,  îi  numără  și  zice: 
   - Șase. 
   După  asta,  îl  apucă  lupul  de urechi  pe  iepure  și îi aplică  o  lovitură,  
că  mai-mai  să-i  rupă  urechile.  Scuipă  iepurilă  dinții  și  numără: 
   - Patlu. 
   - Cum  mă,  patlu?  Imposibil!,  se  miră  lupul. 
   - Iac-așa,  patlu,  pentlu  că  eu  am  numai  patlu  dinți. 



   Doi  delfini  tăiau benzină pe fundul mării. 
   Apare delfinul şef şi întreabă:  
   - Ce faceţi, băi, aici?  
   - Tăiem benzină!  
   - Bine, dar să nu faceţi firimituri! 
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   Ce-şi  spune  maimuţa  privind  un  om 
   E-adevărat   că   acest   biped   care   poartă   numele   de   om   arată   ca  
maimuţa,  dar  n-a descins din noi! 
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   Cocoşul  organizează  o  şedinţă  cu  găinile. Despachetează  o  cutie  şi  
scoate  din  ea  un  ou  de  struţ.   
   - Nu  vreau  să  vă  critic,  dar  nu  strică  să  fiţi  la  curent  cu  ce  este  în  
stare  concurenţa! 
 

  
   Un urs la farmacie: 
   - 50 de prezervative, vă rog.  
   Doi iepuri, în spatele lui, râdeau de se prăpădeau. 
   Ursul îi vede, se întoarce supărat la farmacist şi  cere:  
   - 52! 
 

  
   O musca zbura, în căutare de mâncare, când, deodată, se simte 
blocată în ceva. Se uită, niciun fir de pânză de paianjen împrejur, 
dar tot se simţea blocată şi nu se mai putea mişca.   
   Deodata, înţelege:  
   - Nenorocitul de paianjen şi-a băgat  wireless! 
 

  
Un  câine  de  pază  îşi  întreabă  colegul: 
- Tu nu auzi ceva?... 
- Ba da!... 
- Şi  atunci  de  ce  nu  latrii? 
- Păi  atunci  nu  mai  aud  nimica... 
 

  
   Şoricelul  şi  elefantul  ajung  la  malul  unui  râu  şi  vor  să  treacă  podul. 
Elefantul  ezită,  neavând  încredere  în  stabilitatea  podului.  Şoricelul, 
curajos, începe  să  sară  pe  pod: 
   - Uite, băi, laşule,  nu  vezi  că  ţine?! 
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   Vulpea îşi fuma ţigara de marijuana. Pe lângă ea trece iepurele, 
care facea jogging.  
   - Vulpeo, nu mai te droga, că drogurile o să te ducă la moarte. Hai 
mai bine cu mine să facem jogging.  
   Vulpea, convinsă, se alătură iepurelui să alerge împreună. După 
10 minute de alergat, ei dau peste lup, care tocmai se pregătea să 
tragă pe nas porţia zilnică de cocaină.  
   - Lupule, toată ziua te droghezi. Hai mai bine cu noi să facem 
jogging împreună, să fim sănatoşi. 
   Lupul se alătură  celor  doi şi, peste un sfert de oră de alergat, dau 
peste urs, care îşi pregătea seringa cu heroină.  
   - Ursule, toată   ziua   îţi   injectezi   heroină! Hai mai bine cu noi, să 
facem jogging împreună.  
   - Bă, mă laşi?! De fiecare dată când iepurele ia ecstasy, alergăm 
de nebuni prin pădure! 
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   Furnica trudea la un bob de grâu. Apare greierele cu o Dacie nou-
nouţă. 
   - Salut, surioară, ce faci? 
   - Iată, mă  pregătesc  de  iarnă, că  se  anunţă  o  iarnă  grea,  dar  tu  ce  
faci? 
   - Eu, zice greierele, mi-am  luat  o  Dacie  nouă  şi  mă  plimb. 
   Pleacă   greierele   şi, după   o   săptămână, apare cu un Mercedes 
meseriaş. 
   - Salutare, surioară, ce  mai  faci?  Tot  de  iarnă  te  pregăteşti? 
   - Iată, mă  pregătesc  de  iarnă, că  se  anunţă  o  iarnă  grea,  dar  tu  ce  
faci? 
   - Eu, zice greierele, mi-am luat Merţanul  ăsta  şi  mă  plimb. 
   Pleacă   greierele   şi, după   o   săptămână, apare cu un Ferrari 
meseriaş. 
   - Salutare, surioară, ce mai faci? Cum merge cu strânsul recoltei? 
   - Iată, mă  pregătesc  de  iarnă, că  se  anunţă  o  iarnă  grea,  dar  tu  ce  
faci? 
   - Eu, zice greierele, m-am   săturat   de   viaţa   asta  monotonă   de   la  
ţară,  mi-am luat Ferrari-ul  ăsta  şi  am  să  plec   la  Paris  să  mă  distrez  
puţin. 
   - Dacă  mergi  la  Paris,  zice  furnică,  poate  treci  şi  pe  la  Versailles şi, 
dacă  te  întâlneşti  cu  La  Fontaine,  bagă-l în aia a  lu’  mă-sa cu fabula 
lui cu tot! 
 

  
   Măgarul  mergea  pe  drum,  iar  în  spatele  lui,  porcul: 
   - Băi,  măgarule,  ce  murdar  eşti!  Pe  unde   te  poartă  stăpânul?  Ce  
slab  eşti!  Nu  prea-ţi  dă  să  mănânci!  Şi  cu  ce  desagi  mari  te-ncarcă  
stăpânul!  Vai  de  viaţa  ta! 
   Măgarul  se  întoarce  spre porc: 
   - Băi,  mi  se  pare  mie  sau  tu  eşti  porcul  de  anul  trecut? 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

390 



   Iepuraşul  se  uita  în  vitrina  unui  magazin. 
   - Şi   eu   sar,   dar   cum   sar   preţurile   astea, văleu!,   nici   nu   mă   pot  
compara cu ele! 



   Ce  credea  câinele  lui  Pavlov  despre  stăpânul  lui: 
   - Uite,  domnule,   ce   reflex  condiţionat  pe  bătrânul  ăsta! Când se 
aprinde lumina, îmi aduce de mâncare!... 



   Mergea  Ion  cu  căruţă.  Lângă  el  stătea  câinele   lui.  La  un  moment  
dat,  deoarece  calul  mergea  prea  încet,  Ion  îi  articulează  vreo  două.  
În acel moment,  calul  se  întoarce  şi  îi  zice  supărat:     
   - Bă, Ioane, după  ce  nu-mi dai de mâncare, mă  mai  şi  baţi? 
   Auzind calul că vorbeşte, Ion   o   luă   la   fugă.  După   ce   ajunse   la   o  
fântână, se opri  să  bea apă. Îl ajunse  şi  câinele, cu  limba  scoasă, şi  îi  
zise lui Ion:  
   - Bă, Ioane, ce m-am speriat când a început calul ăla  să  vorbească!  
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   Un urs bătrân îl învăţa pe unul tânăr: 
   - Omul trebuie atacat în aşa fel încât să aibă timp să te vadă şi să 
reacţioneze. 
   - De ce? 
   - Sunt mai gustoşi după aceea, nu mai au rahat în ei. 
 

  
   - N-am   zis   nimic   că   pescarul  m-a   scos   din   pământ,   se   plânge   o  
râmă   aflată   într-o cutie, dar   dacă   tot  mă  duce   la   înot,   ar   fi   putut  
aştepta  să-mi iau costumul de baie pe mine! 
 

  
   La un coafor, patronul a plasat un papagal colorat la intrarea în 
salonul lui. De   fiecare  dată   când  o   femeie  anume   trecea  prin   faţa  
salonului  de  coafură,  papagalul  îi  zicea: 
   - Ei, curvo! Ei, curvo! 
   Într-o   zi,   săturată   de   pasăre,   fata   intră   în   salon   şi   se   plânge  
patronului. Pentru a-l pedepsi, patronul   decide   să   vopsească  
papagalul în negru. Câteva zile mai târziu, femeia trece din nou prin 
faţa  salonului  de  coafură  şi  papagalul   rămâne  mut.  Mirată,   tânăra  
se  opreşte  şi-i spune: 
   - Acum   nu   mai   spui   nimic?   Nu   mai   faci   pe   şmecherul?   Te-ai 
învăţat  minte? 
   Papagalul  îi  răspunde  cu  sictir: 
   - Când sunt în smoking, nu vorbesc cu curvele! 
 

  
   Trei  lilieci  stăteau  pe  o  cracă,  doi  cu  capul  în  jos  şi  unul  cu  capul  în  
sus.  
   Q: Ce gândeau cei doi lilieci,  orientaţi  corespunzător? 
   A:  Iar  a  leşinat  ăsta! 
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   Ursuleţul  polar  o  întreabă  pe  mama  lui: 
   - Mamă,  e  adevărat  că  şi  tata  e  tot  urs  polar? 
   - Da,  puiule,  şi  tata  e  tot  urs  polar. 
   - Dar  şi  bunicul  e  tot  urs  polar? 
   - Sigur,  şi  bunicul  e  tot  urs  polar. 
   - Dar  şi  tata  lui  bunicul,  tot  urs polar a fost? 
   - Da, tot urs, tot polar. Dar  ce  te  frământă,  puiule? 
   - Mamă, eu îmi bag ceva-n el de regn; mie mi-e frig! 
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   Şoarecele  vroia  să  treacă  graniţa  ilegal.  Se  duce  la  elefant: 
   - Elefante,  vreau  să  trec  graniţa,  nu  mai  suport  regimul,  mă  bate  
securitatea,   vreau   o   viaţă  mai   bună,   nu  mai   vreau   să   stau   cu   14  
grade-n  casă  şi  să-mi asculte telefonul. Tu  eşti  mare,  ascunde-mă  şi  
pe mine undeva, să  trec  şi  eu. 
   Elefantul   se   gândeşte   un   pic   şi-l   bagă   în   buzunarul   de   la   piept.  
Ajung ei la graniţă.  Acolo  vin  grănicerii,   îl   iau  pe  elefant  la  control,  
controlează   cu   detectorul   de   metale,   totul   e   în   regulă,   îi   purică  
valiză, totul e în   regulă, îl   ia   să-l   pipăie  pe   corp,   totul e în   regulă, 
ajung la buzunarul de la piept. 
   - Ce-ai aici? 
   Elefantul,  bătând  o  palmă  zdravănă  pe  buzunar: 
   - Poza unui prieten. 



   Cică  era  ursul  căsătorit  cu  vulpea  şi  vine vulpea târziu într-o  seară. 
   - Pe unde mi-ai umblat?, întrebă  ursul. 
   - Păi, m-a prins  lupul  şi  m-a violat trei zile. 
   - Păi, cum  aşa, că tu  nu  lipseşti  decât  de  azi  dimineaţă! 
   - Păi, da, dar  mă  mai  duc  şi  mâine, şi  poimâine! 



   Culmea   ambiţiei: O formicidă care se   caţără   pe   piciorul   unui  
elefant, cu  intenţia  de  a-l viola. 



   Doi  crocodili,  la  grădina  zoologică,  povestesc: 
   - Ieri, îngrijitorul mi-a  vorbit  urât  şi  mai  că  nu  m-a înjurat, spune 
unul dintre ei. 
   - De ce, ce-ai  făcut?, întreabă  cel  de-al doilea. 
   - L-am  înghiţit... 
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   Trei gorile, mascuili văduvi, vor   să-şi   caute   neveste   noi,   dar   îşi  
evaluează  întâi experienţele. 
   - Am  fost  căsătorit  cu  o  zebră,  o  nevastă  minunată!,  spuse  primul. 
   - Am  fost  căsătorit  cu  o  hipopotămiţă, mă  sărută  de  mă   înnebu-
nea!, spuse al doilea.  
   Al treilea, numai  blana  şi  oasele  de  el.  Ăialalţi  îl  întreabă: 
   - Dar tu, de  ce  arăţi  în  halul  ăsta? Precis n-ai fost fericit!... 
   - Ba  da,  dar  eu  am  fost  căsătorit  cu  o  girafă.  Sărută-mă!, îmi zicea, 
şi  mă  suiam  pe  gâtul  ei.  Iubeşte-mă!, şi  mă  dădeam  jos  şi  o  iubeam. 
Apoi  iarăşi: sărută-mă!,  iubeşte-mă!. 



   Q:  Ce  rezultă  dacă  încrucişezi  un  şoarece  cu  un  triceratops? 
   A:  Găuri  imense  în  perete. 



   Q:  De  ce  are  iepuraşul  codiţa  la  spate? 
   A: Pentru  că  în faţă  e el. 
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   Iepuraşul   îşi   învaţă   fiul,   pe   Iepurică,   să   facă   sex.   Aduce   în   acest  
scop  trei  iepuroaice  zdravene  şi  începe demonstraţia. 
   - Fii   atent,   fiule,   că   asta   e   treabă   serioasă.   Urmăreşte   tehnica  
îndeaproape,  concentraţie  maximă.  Gata?   
   Se  concentrează  Iepuraşul,  Iepurică  priveşte: 
   - 1, 2, 3, praf le-am  făcut! Ei,  aşa  trebuie  să  faci  şi  tu! Dă-i drumul.  
   Începe Iepurică  să  se  screamă: 
   - Unnu, ddddooooi, trrrrrei... 
   - Nu, zice Iepuraşul,   întrerupându-l, eşti  nebun?  De tine depinde 
tot viitorul neamului   nostru,   pe   noi   ne   vânează   toţi,   trebuie   să  
înveţi  să  fii  iute  de  tot.  Fii  atent, că-ţi  mai  arăt  o  dată:  1, 2, 3, gata! 
   Mai  încearcă  o  dată  Iepurică  şi  eşuează  jalnic.  Zice  Iepuraşul: 
   - Bă, tu  eşti  slab,  slab  de  tot.  Dă-o  dracului,  nici  atâta  lucru  nu  poţi  
să  faci?! Mă  scârbeşti,  fiule,  vezi  că-ţi  mai  arăt  o  dată, şi  gata:  1, 2, 
3, gata! Acum tu! 
   Se  îndârjeşte Iepurică,  se  concentrează  puternic,  strânge  din  dinţi,  
îşi  adună  toate  forţele: 
   - 1, 2, 3, 4... Ah,  scuză-mă, tată! 
 

  
   Din  pământ  se  văd  ieşind  două  râme. Una îi spune celeilalte: 
   - Parcă   te   cunosc  de  undeva.   Ştii, îmi placi tare mult, nu  vrei   să  
luăm  cina  împreună? 
   - Nu  te  mai  obosi.  Eu  sunt  celălalt  capăt  al  tău. 
 

  
   Un  pekinez  întreabă  pe-un alt pekinez: 
   - Ai  văzut  vreun  pom  prin  apropiere? 
   - Da, imediat  după  colţ.   
   Primul  dă  din  coadă  şi  zice: 
   - Hai  să-l  udăm  puţin! 
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   Şoricelul   şi   elefantul, la   mare,   cazaţi   la   aceeaşi   gazdă.   Într-o 
dimineaţă, şoricelul  iese  în  faţa  casei  şi  strigă  spre plajă: 
   - Elefantule! Elefantule! 
   Elefantul   iese   din   apă,   dar   nu   apucă   să   iasă   de   tot, că   şoricelul  
intervine din nou: 
   - Bine, du-te-n  apă,  credeam  că  mi-ai luat slipul! 



   Două  pisici  stau  de  vorbă: 
   - Ce  părere  ai  despre  televizor? 
   - Destul  de  bună,  dar  nu  se  poate  compara, în niciun caz, cu acva-
riul din sufragerie! 
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   Şoricelul   şi   elefantul   vor să   meargă   la   disco.   Elefantul   e   necăjit  
tare.  Şoricelul  îl  întreabă: 
   - De  ce  eşti  necăjit, măi? 
   - Păi, uite  nu  am  ce  să  îmbrac!...   
   Şoricelul,  prieten  adevărat, îi spune: 
   - Nu-i  nimic  îţi  împrumut  eu  ceva... 
 

  
   Un  şoarece, alergat  de  o  pisică, intră   înnebunit   într-un grajd.  Dă  
aici  de  o  vacă: 
   - Vaco,  vaco,  ajută-mă,  ascunde-mă  repede,  te  rog! 
   - Unde  să  te  ascund, mă, şoarece? 
   Îi  vine  vacii  o  idee  şi  se  balegă  pe  şoarece.  Intră  pisica: 
   - Vaco, zi-mi  repede  unde  e  nenorocitul  ăla  de  şoarece! 
   - Nu am  văzut  niciun  şoarece, dar, dacă  vrei,  uită-te  şi  tu  pe-aici. 
   Se  uită   pisica   prin   zonă   şi   vede   codiţa   şoricelului   ieşind   din   gră-
mada  de  balegă.   

Morala 1: Nu  oricine  te  bagă  în  rahat  îţi  vrea  răul. 
Morala 2: Nu  oricine  te  scoate  din  rahat  îţi  vrea  binele.   
Morala 3: Dacă  te  bagi  în  rahat, măcar  bagă-te cu totul. 

 
  

   Într-o   pădure, se deschide un supermarket. Toate animalele se 
aşează  la  coadă. Lupul, vulpea şi ursul  ajung  mai  la  urmă.  Deodată, 
apare   iepurele   şi   vrea   să   treacă   de   urs,   care   era   ultimul.   Ursul, 
supărat, îl  ia  pe  iepure  la  bătaie. În  cele  din  urmă, iepurele  scapă  şi  
vrea   să   treacă   mai   departe, dar   dă   de   vulpe, care, supărată   că  
iepurele  vrea  să  o  ia  înaintea  ei, îl  ia  la  bătaie.  Iepurele  scapă  şi  de  
vulpe   şi, ambiţionat, vrea   să   treacă   şi  mai   în   faţă, dar   dă   de   lup, 
care  vrea  şi  el  să-l  ia  la  bătaie.  Iepurele, supărat, le strigă  la  toţi: 
   - Să  mor  dacă  mai  deschid  magazinul  astăzi! 
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   Iepuraşul   cu   soţia   îl   urmăreau   la   televizor   pe   David   Copperfield  
cum  scotea  o  droaie  de   iepuraşi  dintr-un joben. În   final,   iepuraşul  
trage concluzia: 
   - N-a  fost  rău  deloc,  dar  să  ştii  că  tot  metoda  noastră  e  mai  bună! 



   În  pădure,  iepuraşul  îl  întâlneşte  pe  urs. 
   - Ursule,  hai  să  te  plimb  cu  motocicleta! 
   Ursul  acceptă.  Pornesc  ei  şi,  în  curând,  ajung  la  o  viteză  de  80  km  
la  oră. 
   - Nu  ţi-e  frică  ursule? 
   - Nu!  De  ce  să-mi  fie  frică? 
   100 de kilometri  la  oră. 
   - Tot  nu  ţi-e  frică  ursule? 
   - Nu! De  ce  să-mi  fie  frică? 
   Cum  mergeau  ei,  iepuraşul  văzu  că  se  apropiau  de  o prăpastie. 
   - Tot  nu  ţi-e frică,  ursule? 
   - Nu! 
   - Eu  mă  cac  de  frică!  Nu  ajung  cu  piciorul  la  frână! 
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   Recrutare  în  pădure 
   Vulpea  mergea  amărâtă  spre  centrul  de  recrutare,  când   îi  vine  o  
idee: Ce-ar  fi  să-mi tai coada? Îşi  taie  coada  şi, când ajunge la oficiu, 
începe  să  strige: 
   - Vreau  să  mă  înrolez,  vreau  să  mă  înrolez!   
   După  consult,  experţii îi spun: 
   - Vulpe,  ne  pare  rău  dar  nu  putem  să  te  recrutăm. 
   - Vreau  să  mă  înrolez! 
   - Vulpe,  tu  nu  înţelegi  că  nu  ai  coadă?  În  război,  când  te  retragi, nu 
poţi  să-ţi  ştergi urmele... 
   Vulpea   pleacă   fericită că   a   scăpat şi   se   întâlneşte   cu   iepuraşul, 
care,   amărât,   mergea   la   recrutare. Îi   povesteşte   ce   a   făcut   ea   şi  
iepuraşul   se   gândeşte:   Coadă   nu   prea   am,   aşa   că   o   să-mi tai 
urechea  stângă. Zis  şi  făcut.  Când ajunge la oficiu, începe  să  strige: 
   - Vreau  să  mă  înrolez,  vreau  să  mă  înrolez!   
   După  consult,  experţii îi spun: 
   - Iepure,  ne  pare  rău  dar  nu  putem  să  te  recrutăm. 
   - Vreau  să  mă  înrolez! 
   - Iepure,  nu   înţelegi? Nu  ai  urechea   stângă! În   război,  dacă  duş-
manul vine din stânga, nu-l auzi. 
   Iepuraşul   pleacă   fericit   şi   se   întâlneşte   cu   ursul   care,   amărât,  
mergea  la  recrutare.  Îi  povesteşte  ce  au  făcut  el  şi  cu  vulpea. Ursul 
se  gândeşte:  Coadă  nu  prea  am,  nici  urechi,  ce-aş  putea  să-mi tai? 
Până  la  urmă  îşi taie  penisul  şi, când ajunge la oficiul de recrutare, 
începe  să  strige: 
   - Vreau  să  mă  înrolez,  vreau  să  mă  înrolez!   
   După  consult,  experţii îi spun: 
   - Ursule,  ne  pare  rău, dar  nu  putem  să  te  recrutăm. 
   - Sunt  cel  mai  puternic,  vreau  să  mă  înrolez! 
   - Ursule,  tu  nu  înţelegi  că  ai platfus? 
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   Un   şoricel   şi   un   elefant   stăteau   amândoi   pe   o   piatră.   La   un  
moment dat, se   uită   şoricelul   atent   la   elefant,   îl  măsoară   din   cap  
până  în  picioare  şi, apoi, spune destul de mirat: 
   - Băi, elefantule, dar  mare  mai  eşti!...  
   Elefantul, fâstâcindu-se, zice: 
   - Ce vrei, bă,  nu  e  vina  mea  că  am  crescut  atâta.  Aşa  e  rasa  mea,  
ce  să-i faci! 
   După  ceva  timp,  elefantul  are  o  revelaţie, privindu-l  şi  el  atent  pe 
şoricel,  măsurându-l din  toate  direcţiile,  şi zice: 
   - Bă,  dar  şi  tu,  chiar  că  eşti  prea  mic! 
   Şoricelul, jenat, zice: 
   - Ce vrei,  bă,  dar  am  fost  şi  bolnav! 
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   Trei  broaşte  pe  marginea  lacului,  stăteau  de  vorbă.   
   Zice prima:  
   - Oac! 
   A doua:  
   - Oac, oac! 
   A treia:  
   - Oac, oac, oac! 
   Deodată,  prima  scoate  pistolul  din  buzunar  şi  pac!,  o  împuşcă pe-
a  treia.  A  doua,  mirată:   
   - Ce-ai avut, dom’le, cu ea? 
   - Nu  ţi  se  pare  că  ştia prea multe? 
 

  
   Din motive necunoscute, leul   e   ofticat   şi   dă  o lege cu  o   singură  
prevedere: să  nu se mai  folosească  prezervative în  junglă.  Merge  el  
în control,   să   vadă   cum   se   aplică   legea, şi   îi   prinde   pe   lup   şi   pe  
lupoaică  în  flagrant  delict.  Îi  dă  la  o  parte  şi  constată  mulţumit  că-i 
urmează  poruncile: 
   - Scuzaţi! Continuaţi,  vă  rog!... 
   La fel, cu  vulpea  şi  vulpoiul.  Ajunge  la  urs,  care-şi  punea  ceva  pe  
organ. Înfuriat, leul îl  muşcă,  îl  calcă  pe  urs  în  picioare,  îl  ameninţă  
cu   expulzarea   din   junglă. După   ce   pleacă   leul,   ursul, înjurând   şi  
lingându-şi  rănile, spune: 
   - În puii mei, nu mai poate  omul  să  facă  un  sex  oral  cu şarpele,  că,  
gata,  sare  leul  la  bătaie! 
 

  
   Doi  urşi  stau  de  vorbă,  înainte  de  hibernare,  la  gura  grotei, privind 
cum cad frunzele din copaci. Unul zice: 
   - Odată   şi   odată, tot   mă   trezesc   eu   mai   din   timp, să   văd   cine  
lipeşte  frunzele  la  loc... 
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   Vulpea  se  plimbă  prin  pădure  şi  îl  vede  pe  corb  zburând  pe  spate.  
Îl  întreabă  mirată: 
   - Ce ai de zbori pe spate? 
   - Păi, acum  e  democraţie,  pot  să  zbor  cum  vreau. 
   Bagă  vulpea  la  cap  chestia  cu  democraţia  şi   începe  să  meargă  cu  
spatele.  O  prinde  lupul  şi,  enervat  de  ce  vedea,  o  smotoceşte  bine.  
După   o   vreme,   vulpea,   mergând   prin   pădure,   îl   vede   din   nou   pe  
corb zburând pe spate. 
   - Fir-ai  al  dracului,  ai  zis  că  e  democraţie  şi  uite  ce  am  păţit! 
   - Păi  da,  e  democraţie aicea sus, dar la voi, jos, e futai... 



   Q: De ce nu iese ursul din bârlog, deşi  e  martie  şi  afară  e   foarte  
cald?  
   A: O fi murit... 



   Bătrâna  femelă  de  ţânţar  îşi  înveleşte  copiii  la  culcare  şi  le  spune: 
   - Dacă  veţi  fi  cuminţi,  mâine  vă  duc  la ştrandul  nudiştilor. 
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   Vulpea, sex-simbolul  pădurii, îi  adună  pe  toţi  bărbaţii  din  pădure  
şi  le  spune: 
   - Băieţi,  care  sare  în  prăpastia  asta  deseară  face  sex  cu  mine! 
   Nici  nu  termină  bine  vulpea  ce  are  de  zis, că   iepuraşul  a  şi   sărit.  
Vine  amărâtul sus, tot  numai  sânge  şi  praf, la care vulpea îi zice: 
   - Iepuraşule, acum  poţi  să  mi-o tragi!  
   Iepuraşul,  însă,  n-are  chef  de  năzbâtii: 
   - Da, dar să  vezi  ce  i-o  trag  lui  ăla  de  m-a împins!... 
 

  
   Într-o seară,   vine  dinozaurul   la  dinozauriţă şi, făcându-i   galeş cu 
ochiul, zice: 
   - Ei, o facem? 
   Ea, uitându-se la podea: 
   - Mmm... nu! 
   A doua zi, vine din  nou  dinozaurul  la  dinozauriţă şi, uitându-se cu 
subînţeles, zice: 
   - Ei,  cum  e?  Merge  una  mică?   
   Ea, privind la vârful pantofului: 
   - Păi...  mmm...  nu! 
   A treia zi, vine  dinozaurul  la  dinozauriţă şi  zice  cu  nerăbdare: 
   - Păi  cum?...  Nimic, nimic?!  
   Ea, şăgalnic: 
   - Nu, iubitule... poate mâine! 
   Şi  aşa  mai  departe,  zi  după  zi,  an  după  an. 
   Aceasta  este  povestea  dispariţiei dinozaurilor. 
 

  
   Un  elefant  şi  un  şoarece  mergeau  alături  pe  o  cărare  din  junglă.  La  
un  moment  dat,  şoarecele  se  atinse  de  piciorul  elefantului. 
   - Ce  te  înghesui,  nesimțitule?, îi  strigă  supărat  elefantul. 
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   Două  capre  fac  conversaţie. 
   - Vii deseară  cu  mine  la  o  petrecere? 
   - Bere au? 
   - Da. 
   - La  sticlă? 
   - Probabil. 
   - Eu  nu  beau  decât  la  ţap... 
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   Ursul  câştigă   la   loto  o  mulţime  de  bani,  pe  care  îi  cară  cu  el  prin  
pădure,  să  se  laude. Vulpea, cum  aude,  se  gândeşte  să  scoată  şi  ea 
ceva,  aşa  că  se  duce  la  urs  şi  începe  să  îl  vrăjească: 
   - Ia uite, ursule, ce  blană  moale  şi  pufoasă  am. 
   - La banii mei, îmi  cumpăr  blană  cât  de  pufoasă  vrea  muşchii  mei! 
   - Da, ursule, dar  uite  ce  coadă  lungă  şi  stufoasă  am. 
   - La banii mei, îmi cumpăr  o  coadă  de  zece ori  mai  lungă. 
   - Da  ursule,  dar  uite  ce  păsărică  strâmtă  am  eu.   
   Ursul  îşi  desface  larg braţele  şi  spune: 
   - La banii mei, îmi  cumpăr  una  uite  atâta. 
 

  
   Purceluşul  cel  agresiv  se  plimbă  prin  pădure.  Deodată, îi apare în 
faţă  o  zână.  Zâna  îi  spune  că  îi  îndeplineşte  trei dorinţe, pentru  că  s-
au  întâlnit.  Îl  şi  întreabă  prima  dorinţă.  Purceluşul  zice: 
   - Vreau  să  am  un  cur  mare  cât  o  casă. 
   Zâna  îi  îndeplineşte  dorinţa.  Urmează  a  doua  dorinţă: 
   - Vreau  să  am  curul  plin  de  căcat. 
   Zâna  îi  îndeplineşte  şi  această  dorinţă.  La  care  purceluşul: 
   - Şi  acuma  să  mi-l lingi. 
 

  
   Iepuraşul  merge   prin   pădure   şi   se   întâlneşte   cu   Zână   cea  Bună, 
căreia  îi  place  blăniţa  lui  şi vrea  să  îi  îndeplinească  două  dorinţe: 
   - Iepuraş dulce,  ai  două  dorinţe  pe  care  eu,  Zâna  cea  Bună,   ţi   le  
voi îndeplini!  
   Iepuraşul, fără  să  se  gândească  prea  mult, zice: 
   - Vezi  pomul  de  colo?  Înfige  un  piron  în  el,  dar  aşa  de  tare, să  nu-l 
poată  scoate  nimeni  din  lume.  Dar  nimeni  din  lume! 
   - S-a făcut,  zice  zână.  Mai  departe. 
   - Acuma  scoate  pironul  afară... 
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   Mâţa  care  se  teme  de  câini  e  ca  vaginul  care  se  teme  de  penis. 



   Măgarul  către  privighetoare: 
   - Tot  cântăreaţă? 
   - Asta mi-e  menirea!  Dar  tu,  tot  măgar? 
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Restauranţia 

Clientul îi spune chelnerului: 
- Aduceţi ,  vă	  rog , ceva	  bani!	  Aş	  dori	  

să-mi	  plătesc	  consumaţia!...  
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   Şeful   de   sală   al   unui   restaurant   de   renume   află   că   urmează   să  
primească   vizita   inopinată   a   unui   inspector   specialist în 
gastronomie, supranumit Fiara din   cauza   intransigenţei   sale   şi   a  
amenzilor astronomice aplicate unităţilor   alimentare   găsite   cu  
bube. 
   Inspectorul   intră   în   restaurant,   se   aşează   la   o   masă.   Chelnerul,  
avertizat   de   şeful   de   sală   care-l   recunoscuse,   se   prezintă   prompt  
pentru a lua comanda;   fără  să-şi  decline   identitatea,   inspectorul   îl  
întreabă: 
   - Am  auzit  că  la  restaurantul  ăsta  se  serveşte  absolut  orice  fel  de  
mâncare,  aşa  e? 
   - Aţi  auzit  bine  domnule,  puteţi  verifica. 
   - Bine, adu-mi  atunci  o  conservă  din  cur  de  elefant! 
   - ?! 
   Chelnerul bâigui un imediat, domnule!, apoi   plecă speriat, să-l 
anunţe  pe  şeful  de  sală  de  ciudata  comandă  a   inspectorului.  Şeful  
de   sală   nu   se   pierdu   cu   firea,   cugetă   câteva   clipe   şi   apoi   îi   spuse  
chelnerului: 
   - Du-te la ghena de gunoi, ia de acolo  o  conservă  goală,  încearcă  
să  o  închizi  cât  mai  bine  şi  du-i-o. 
   Chelnerul   se   execută,   inspectorul   deschide   cutia   şi   observă   că   e  
goală: 
   - Aha!   Îţi   baţi   joc   de   mine?   Am   comandat   conservă din cur de 
elefant şi   tu   îmi  aduci  o  cutie  goală?  Să  vină  şeful  de  sală chiar în 
momentul  ăsta! Ştii  tu  cine  sunt  eu? 
   Şeful  de  sală  se  prezintă  pentru  a  încerca  să  rezolve  nemulţumirea  
clientului, care îi spune: 
   - Chelnerul   ăsta   e   un   nesimţit   şi   îşi   bate   joc   de   mine!   Am   co-
mandat  o  conservă  din  cur  de  elefant  şi  mi-a  adus  o  cutie  goală. 
   Şeful  de  sală  examinează  cutia  goală  şi  exclamă  compătimitor: 
   - Vai  ce  ghinion  aveţi  domnule!  Aţi  nimerit  fix  gaura! 
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   Într-un  restaurant,  la  patru  mese  diferite,  se  aşează  4  bărbaţi: 
   - Ce  doriţi?,  întreabă  chelnerul. 
   - Un  măr!, spune primul. 
   - Un  măr!,  spune  al  doilea. 
   - Un  măr!,  spune  al  treilea. 
   - Un  măr!,  spune  al  patrulea. 
   Cei patru consumatori se privesc cu simpatie, ca  după  o  regăsire  
spirituală  şi  metafizică,  ca  între  spirite  înalte,  cărora  Dumnezeu le-a 
îndrumat  paşii  să  se  întâlnească,  după  care  se  prezintă  reciproc: 
   - Adam. 
   - Paris. 
   - Wilhelm Tell. 
   - Newton. 
 

  
   - Chelner, o scobitoare! 
   - Sunt toate ocupate... 
 

  
   Doctorul  intră  într-un  restaurant  şi  se  aşează  la  o  masă,  după  o zi 
de  muncă. Vine  chelnerul  şi  îi  spune  politicos: 
   - Am  picioare  afumate  cu  cartofi,  ficat  în  sânge,  rinichi  muraţi... 
   Doctorul, foarte nervos, îi  replică: 
   - Măi  omule,  eu  am  venit  aici  să  mănânc ceva,  nu  să-ţi  ascult  ţie  
necazurile! 
 

  
   Clientul reuşeşte  să-l prindă  de  mânecă  pe  chelnerul  mereu  grăbit 
şi-i  spune  în  fugă: 
   - Te  rog  mult,  dacă  între  timp  ieşi   la  pensie,  spune-i succesorului 
dumitale c-am  comandat  o  friptură,  doi  mici  şi  o  sticlă  de Cotnari! 
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   La restaurant: 
   - Chelner, n-am stomac  pentru  ficatul  ăsta! 
 

  
   Un   român   supărat   că   nu   prea   avea   bani   şi   se   afla   într-o   ţară  
străină,  intră  într-un  restaurant  şi  vede  la  o  masă  un  grup  mare  de  
bărbaţi   care   aveau   bărbi   mari   şi   purtau   cămăşi   verzi.   După   ce  
aceştia  au  mâncat  şi  au  băut, a venit  chelnerul  cu  nota  de  plată,  dar  
ei s-au  ridicat  de  la  masă  şi  au  spus:   
   - Adepto del Fidel Castro!  
   Chelnerul s-a   înclinat   şi   i-a   lăsat   să   plece   fără   să   plătească.  
Românul   iese   din   restaurant,   merge   şi   se   îmbracă   la   fel   ca   acei  
bărbaţi  cu  o  cămaşă  verde  şi  se  întoarce  la  restaurant.  Se  aşează  la  
masă,   comandă,  mănâncă  bine,  bea   şi, la  urmă, vine chelnerul cu 
nota  de  plată.  Românul  se  ridică  în  picioare  şi  spune: 
   - Adepto del Fidel Castro! 
   Chelnerul, contrariat, întreabă: 
   - Dar de ce nu ai  barbă?   
   La  care,  românul  îşi  dă  jos  pantalonii  şi  spune şoptit: 
   - Agento secreto! 
 

  
   Chelnerul  aleargă  în  urma  unui  oaspete: 
   - Domnule,   aşa   ceva   nu   se   poate!   Întâi  bei până   nu  mai   poţi şi  
după  aceea  uiţi  să  plăteşti?! 
   - Ospătar,  eu  beau  întotdeauna pentru a uita... 
 

  
   Chelner,  un  piept  de  vacă! 
   - Cu  salată? 
   - Nu, cu sutien... 
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   Un   cowboy   intră   într-un   bar   şi   comandă   un   whisky. Stând de 
vorbă  cu  barmanul, îi  zice  ăstuia: 
   - Auzi,  eu  vreau  ca  masa  aia  de  lângă  uşă  să  dispară  până  mâine. 
Se poate? 
   Barmanul, surprins, bâigui:  
   - Păi, domnule  să  vă  spun... 
   Cowboy-ul, scoţând  pistolul:   
   - Se poate? 
   - Se poate, se poate. 
   A doua zi, se întoarce cowboy-ul   şi   nu   mai   găseşte   masa.   Mai  
comandă  un  whisky  şi  iar  vorbeşte cu barmanul. La un moment dat, 
îl  întreabă: 
   - Auzi,   aş   vrea   ca   până  mâine   să   dispară   toate  mesele   astea   de  
aici. Se poate? 
   Barmanul, din nou surprins, bâigui:  
   - Păi, domnule  să  vă  spun... 
   Cowboy-ul, scoţând  pistolul:   
   - Se poate? 
   - Se rezolvă,  se  rezolvă. 
   A treia zi. Cowboy-ul, singur cu barmanul, la un whisky. Cowboy-
ul, privind împrejur, spune:  
   - Aş   vrea   ca  până  mâine   barul   ăsta   să  dispară   de   aici, cu tot cu 
acoperiş. Se poate? 
   Barmanul,  şi  mai  surprins,  bâigui:  
   - Păi, domnule,  daţi-mi voie să  vă  spun.... 
   Cowboy-ul  scoţând  pistolul:   
   - Se poate? 
   Barmanul,  hotărât:  
   - Nu se poate! 
   Cowboy-ul, băgându-şi  pistolul  la  loc, zice: 
   - Păi, dacă  nu  se  poate,  nu  se  poate... 
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   - Chelner!  O  bere  şi  un  creier  pane,  te-aş  ruga. 
   - N-am creier, domnule! 
 

  
   - De  ce  puiul  ăsta,  se  minunează  clientul,  are  un  picior  mai  lung  şi  
unul mai scurt? 
   - Dumneavoastră  vreţi  să-l  mâncaţi  sau  să-l  înscrieţi  la  un  concurs  
de atletism? 
 

  
   Un englez vine într-un restaurant din România. La un moment dat 
îi  cade  lingură  pe  jos.  În  secunda  următoare,  un  chelner  vine,  scoate  
din   buzunar   o   lingură   şi   o   pune   pe   masă.   Impresionat,   englezul  
comandă  specialitatea  casei,  ciorba  de  burtă,  după  care   îl  cheamă  
pe chelner  la  el  şi  îi  spune: 
   - Foarte   bună   ciorba   asta.   Şi   m-ai impresionat mult la faza cu 
lingura  să  ştii...   
   Chelnerul  zâmbeşte  timid. 
   - Aşa  sunt  toţi  chelnerii  pregătiţi  aici? 
   - Da,  răspunde băiatul.  Şi  mai  este  o  chestie  interesantă,  ca  să  nu  
mai  pierdem  timpul  la  toaletă  cu spălatul  pe  mâini,  avem  toţi  o  aţă  
legată   de   penis   şi   atunci   când   ne   ducem   la   toaletă   pur   şi   simplu  
deschidem  şliţul  şi  tragem  de  aţă. 
   - Interesant,  spuse  englezul,  dar  am  şi  eu  o  nelămurire:  cu  ce  vă  
băgaţi  penisul  înapoi? 
   - Ah, zâmbi chelnerul, nu ştiu  cum  fac  ceilalţi  colegi,  dar  eu  per-
sonal folosesc lingura din buzunar... 
 

  
   Q: Care  este  diferenţa  dintre  o  călugăriţă  şi  o  chelneriţă? 
   A: Călugăriţa  îşi  pune  pofta  în  cui,  iar  chelneriţa  cuiul  în  poftă. 
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   - Ei,  domnule,  întreabă  ospătarul,  cum  aţi  găsit  friptura? 
   - Numai  după  ce  mi-am pus ochelarii. 



   Într-un  restaurant  cu  orchestră. Clientul, arătând  felul  de  mâncare  
pe care l-a servit chelnerul: 
   - Ce-i asta? 
   Chelnerul,  atent  la  orchestră: 
   - E  o  bucată  din  Văduva  veselă, domnule... 



   - Domnule  chelner,  sticla  mea  de  vin  este  goală! 
   - Păi, n-aţi  cerut  un  vin  sec? 



   - Ospătar,  fără  să  vreau,  am  vărsat  toată  sarea  din  solniţă în  supă. 
   - Nu  vă  faceţi  griji,  domnule,  imediat  vă  aduc  altă  solniţa. 
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   - Băiete,  vreau  o limbă  de  elefant  la  grătar. 
   - Bine,  domnule.  Şi  dumneavoastră,  domnule? 
   - Mie pune-mi  la  grătar  o  coadă  de  elefant.  Iniţial  voiam  tot  limbă,  
ca  şi  amicul  meu,  dar  n-aş  vrea  că  bucătarul  să  fie  nevoit  să  taie  doi  
elefanţi  deodată. 
 

  
   Ion  şi  Gheorghe  la  Paris.  Intră  ei  într-o cafenea şi cer câte o cafea. 
Vine   chelnerul   cu   cafelele.   Bea   Ion   primul   din   cafea   şi   începe   să  
plângă. 
   - Ce s-a  întâmplat,  măi Ioane?,  întreabă  Gheorghe. 
   - Mi-am adus aminte de mama, săraca, că   nu   este   şi   ea   aici   să  
vadă  frumuseţe  de  oraş! 
   Bea  şi  Gheorghe  din  cafea  şi  începe  să  plângă. 
   - Ce s-a întâmplat, măi Gheorghe, de ce plângi? 
   - Mi-am  adus  aminte  de  tata  că  nu-i  aici  să-şi  bage  ceva-n  mă-ta 
că  nu  mi-ai  spus  că  frige  cafeaua! 
 

  
   Doi tipi ies dintr-un restaurant: 
   - Ce chestie, supa a fost rece! 
   - Da, şi  friptura  tot  aşa, şi  tare  ca  o  talpă  de  papuc! 
   - Şi  vinul  prea  cald  şi  oţetit!... 
   - Ce  noroc  că  am  ieşit  la  timp, altfel  trebuia  poate  să  şi  plătim!... 
 

  
   Dialog între un chelner  şi  un  client simandicos, într-un restaurant 
din România: 
   - Ospătar,  asta-i  ceai  sau  cafea,  că  miroase  a  petrosin? 
   - Dacă  miroase   a   petrosin,   e   cu   siguranţă   ceai.   Cafeaua   noastră  
miroase  a  terebentină. 
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   Q:  Un  om  urcă  scările,  intră  în  restaurant,  mănâncă  bine,  apoi iese 
din  restaurant,  coboară  scările  şi  moare.  De  ce? 
   A: Era vagon restaurant. 
 

  
   - Ospătar,  mai  aveţi  din  vinul  de  săptămâna  trecută? 
   - Bineînţeles,  domnule! 
   - Atunci  dă-mi  o  halbă  de  bere. 
 

  
   La  restaurant,  clientul  către  chelner,  la  vederea  notei  de  plată: 
   - Ei,  drăcie,  o  sută  de  mii  de  lei  pentru  un  prânz.  Puteaţi  măcar  să  
faceţi  o  reducere,  ca  pentru  un  coleg. 
   - Şi  dumneavoastră  sunteţi  tot  chelner? 
   - Nu,  sunt  hoţ! 
 

  
   - Domnule  chelner!  În  ciorba  mea  înoată  o  muscă! 
   - Da, dar   nu   pentru   mult   timp!   Nu   aţi   văzut   păianjenul   de   pe  
marginea farfuriei?... 
 

  
   - Dumneata  numeşti  asta  supă  de  pasăre? Vă  bateţi  joc  de  clienţi? 
   - Nu,   domnule,   nu   jignim   pe   nimeni,   dar   e   supă   de   pasăre.   Aş  
putea   să   precizez   doar   că   e   o   supă   de   pasăre   extrem, extrem de 
tânără.   Practic   vorbind,   e   apa în   care   fierbem   noi   ouăle,   când  
clienţii  le  comandă  foarte  tari. 
 

  
   - Chelner! Am comandat  pentru  a  cincea  oară  grătar! 
   - Aveţi  răbdare!  Ştiţi  că  la  cantităţi  mai  mari  durează  mai  mult! 
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   Ion  şi  Vasile,  profesori  de  matematică,   iau  masa  la  un  restaurant  
şi   discută   aprins   despre   nivelul   de   cunoştinţe   matematice   ale  
populaţiei   în   general.   Ion   este   de   părere   că   nivelul   acestor  
cunoştinţe   este   foarte,   foarte   scăzut   şi   că   trebuie   făcut   ceva   în  
sensul   ăsta,   în   timp   ce   Vasile   consideră   că   nivelul   este   absolut  
satisfăcător,   că   omul   de   rând   ştie   chiar   mai   multă   matematică  
decât are nevoie. La  un  moment  dat,   Ion  pleacă  până   la  toaletă  şi  
Vasile   se   gândeşte   că   e  momentul   să   profite   de   această   situaţie.  
Aşa  că  o  cheamă  pe  chelneriţă  şi  îi  spune: 
   - Domnişoară,  vă  dau  100  de  mii  dacă  mă  ajutaţi  şi  pe  mine  într-o 
mică  problemă. 
   - Sigur,  spuneţi. 
   - Când   se   întoarce   prietenul   meu   de   la   baie,   o   să   vă   pun   o  
întrebare.  O  să  sune  ciudat,  dar  nu  vă  faceţi  niciun fel de griji, doar 
să  răspundeţi  X  la  a  3-a  pe  3.  Credeţi  că  mă  puteţi  ajuta? 
   - Sigur,  nici  o  problemă. 
   Îi   dă   suta şi   tipa  pleacă  mulţumită.   Se   întoarce   Ion  de   la  baie   şi  
Vasile îi spune: 
   - Uite,  ca  să-ţi  dovedesc  că  am  dreptate,  o  să-ţi  dau  un  exemplu. 
Hai   să   luăm   o   persoană   oarecare,   de   exemplu   chelneriţă   care   ne  
serveşte,   şi   să   o   întrebăm   cât   este   integrală   din   X   pătrat.   Eu   fac  
pariu  cu  tine  pe  ce  vrei  tu  că  ştie  răspunsul. 
   - Fugi, domnule  de  aici,   fii   serios,  hai   să   încercăm  să-i  dăm  nişte  
calcule  aritmetice,  ceva  mai  uşor,  cum  îţi   închipui  că  poate  să  ştie  
cât  este  integrală  din  X  pătrat... 
   - Eu  zic  că  ştie.  Facem  pariu  pe  un  milion? 
   - S-a  făcut,  îţi  spun  de-acum c-am  câştigat  pariul,  zice  Ion. 
   O  cheamă  Vasile  pe  chelneriţa  şi  îi  spune: 
   - Domnişoară,  eu  şi  prietenul  meu  am  avut  o  mică  discuţie  şi  ne-
aţi  fi  de  mare  ajutor,  dacă  ne-aţi  răspunde  la  o  întrebare.  Puteţi  să  
ne  spuneţi  cât  este  integrală  din  X  pătrat? 
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   - X la a 3-a  pe  3,  răspunde  tipa  foarte  calmă. 
   Ion   se   uită   stupefiat la   chelneriţa,   în   timp   ce   Vasile   îl   priveşte  
triumfător. După  câteva  secunde  tipa  continuă: 
   - Plus  o  constantă. 



   - Chelner, ce mi-ai adus aici? 
   - Păi  mi-aţi  comandat  ciorbă  de  perişoare. 
   - Eu nu te-am  întrebat  ce  ţi-am comandat, te întreb ce mi-ai adus. 



   - Ce  fel  de  restaurant  e  ăsta?  Supă nu mai este, tocăniţă nu mai 
este,  salată  nu  mai  este.  Adu-mi, te rog, paltonul. 
- Nici paltonul nu mai este! 



   Un   şmecher   intră   într-un   restaurant,   se   aşează   la   masă,   strigă  
chelneriţă  şi  îi  spune: 
   - Uite  care  e  treaba,  eu  mai  mănânc  în  restaurantul  vostru  şi  data  
viitoare  numai  dacă   îmi  aduceţi  un  crenvursti   care   să   fie  exact  de  
dimensiunea penisului meu... 
   La  care  chelneriţa: 
   - Doriţi  să  consultaţi  meniul  pentru  copii? 



   Într-un restaurant,  în  timp  ce  servea  masa,  un  client  îl  observă  pe  
câinele  patronului  care  se  uită  cam  supărat  la  el  şi,  din  când  în  când,  
mai  şi  mârâia. 
   - Chelner,  ce  are  câinele  ăsta  cu  mine? 
   Chelnerul,  amuzat  şi  jenat  totodată,  răspunse: 
   - Ne  confruntăm  cu  o  criză  de  veselă,  domnule,  şi câinele tocmai 
şi-a recunoscut farfuria... 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 418 

  
   - Chelner!  Vă  rog  să  vă  luaţi  degetul  de  pe  grătarul  meu! 
   - De  ce?  Ca  să  mai  cadă  odată  pe  jos!?... 
 

  
   - Chelner, puteţi  închide, vă  rog, fereastra! 
   - De ce, vă  trage  curentul? 
   - Nu, dar  grătarul  meu  era  să  zboare  de  două  ori  din  farfurie!... 
 

  
   În  plină  criză  economică  mondială, un client ia masa într-un resta-
urant. Îi cere chelnerului: 
   - Adu-mi un mic! 
   - Vă  costă  17 lei, zise chelnerul, prudent. 
   - Mai mic nu aveţi? 
 

  
   O   pereche   de   scoţieni   vârstnici   intră   într-un restaurant din 
Edinburgh  şi  comandă  câte  un  cotlet  de  berbec.  Chelnerul  observă  
că  ea  nu  s-au atins de mâncare. 
   - Vă  nemulţumeşte  ceva?,  întrebă el, politicos.  Poate  că  nu  e  prea  
făcut... 
   - Nu,  nu,  tinere,  a  zâmbit  ea.  Dar  îl  aştept  pe  Douglas  să  termine.  
Acum  foloseşte  el  protezele. 
 

  
   - Mă  puteţi  recomanda  ca  bucătar  la  alt  restaurant? 
   - Îmi  pare  rău,  toţi  ceilalţi  şefi  de  restaurant  îmi  sunt  prieteni. 
 

  
   - Domnule chelner, în  supă  mea e un aparat auditiv! 
   - Ce ziceţi?!... 
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   La un restaurant, un  client  furios  se  adresează  chelnerului: 
   - E  de  necrezut!  Am  găsit  două  muşte  în  ciorbă! 
   - Vă  rog  să  mă  scuzaţi!  Credeam  că  le-am scos pe toate!... 



   După   ce   i   se   servi   un   aşa-zis escalop cu ciuperci, clientul îi zice 
chelnerului: 
   - Te   rog   să-mi   pui   o   porţie   la   pachet!   Vreau   să   mă   răzbun   pe  
cineva... 



   Clientul la restaurant: 
   - Iepurele din  care  e  friptura  mea  e  proaspăt? 
   - Desigur, tocmai sugrumat! 
   - Cum  aşa? 
   - Pentru  că  a  mâncat  canarul  bucătarului-şef... 
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   - Domnule chelner, vă  rog, un  pahar  mare  de  apă! 
   - Dar  aveţi  vin, domnule! 
   - Da, dar  gluma  asta  a  fost  prea  seacă!... 



   Clientul  către  ospătar: 
   - Nu-mi  plac  surprizele,  aşa  că  vă  zic  de  acum:  am numai 50 de lei 
la mine. Ce-mi recomandaţi? 
   - Un alt restaurant. 



   Unul la restaurant: 
   - Chelner, în  ciorba  mea  se  zbat  două  muşte!   
   - La  preţul  ăsta, ce  vroiaţi?! O  luptă  de  tauri?... 



   Clientul chelnerului: 
   - Vă  rog  să  scoateţi  ochiurile  astea  de  grăsime  din  supa  mea.  Nu-
mi  place  să  mă  simt  observat  în  timp  ce  mănânc. 



   - Domnule chelner, în   ciorba  mea   sunt  două  muşte!  Ce  aveţi  de  
zis?  
   - Probabil, vorbim de o  pereche   îndrăgostită, care s-a  hotărât  să  
moară  împreună,  ca  Romeo  şi  Julieta... 



   - Chelner!  Cât  mai  aştept?  De-o  oră  înghit  numai  răbdări  prăjite! 
   - Încă  puţină  răbdare,  domnule. 
   - A, nu! M-am  săturat! 
   - Atunci  să  vă  fie  de  bine,  şi  mai  poftiţi  pe  la  noi! 
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   Clientul îi face semn chelnerului. Acesta se apropie,   prompt   şi  
amabil. 
   - Să  ştii, şefule,  şniţelul  care  mi  l-ai dat nu se poate mânca. 
   - Nu-i nimic, vi-l  luam  şi  vă  aducem  în  loc  un  cotlet  excepţional. 
   - Păi,  am  mâncat  o  bucăţică  din  el. 
   - Şi  din  cotlet  s-a  mâncat  foarte  puţin. 
 

  
   - Domnule chelner!  În  ciorba  mea  înoată  o  muscă! 
   - Şi  ce-aţi  vrea  să  facă?  Să  meargă  pe  bicicletă?! 
 

  
   - Chelner! Scoate-ţi  degetul  din  ciorba  mea! 
   - Scuze, domnule! Dar am un furuncul. Doctorul mi-a recomandat 
să-l  ţin  la  cald!... 
   - Atunci, băgaţi-l în cur! 
   - Asta fac de obicei! Dar, din când în când, mai  trebuie  să  şi  ser-
vesc clienţii... 
 

  
   - Domnule chelner! Ce face musca asta în ciorba mea?! 
   - Înoată  pe  spate!... 
 

  
   - Domnule chelner! În ciorba mea dansează o  muscă! 
   - Nu-i  nimica!  Ea  se  sătura repede!... 
 

  
   Afiş într-un restaurant: 
   Nu avem nimic împotriva faptului că  fumaţi,  dar  vă  rugăm  să  nu  
expiraţi  fumul în restaurantul nostru! 
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   Chelnerul clientului: 
   - Domnule, nu  e  nevoie   să   ştergeţi   tacâmurile  de   colţul   feţei  de  
masă,  pentru  că  sunt  curate! 
   - ... 
   - Şi, în  afară  de  asta, veţi  murdări  faţa  de  masă!... 
 

  
   - Domnule  chelner!  În  ciorba  mea  înoată  o  muscă! 
   - O  trec  imediat  pe  notă!... 
 

  
   - Domnule  chelner!  În  ciorba  mea  înoată  o  viespe! 
   - Ştiţi,  muştele  le-am terminat de curând!... 
 

  
   - Domnule  chelner!  Aveţi  grătar? 
   - Îhhhh, nu mai avem, domnule... 
   - Dar cotlete? 
   - Îhhhh, nu mai avem nici cotlete, domnule... 
   - Salată  mixtă? 
   - Îhhhh, nu avem, domnule... 
   - Aveţi  astm, domnule? 
   - Îhhhh,  nu  ştiu, trebuie  să  întreb... 
 

  
   - Domnule  chelner!  Pe  salata  mea  sare  o  muscă! 
   - Pentru  banii  ăştia, ce  vroiaţi?!  Un  număr  de  balet?!... 
 

  
   - Chelner, cafeaua mea e rece! 
   - Bine  că-mi  spuneţi!  Cafeaua  cu  îngheţată  e  mai  scumpă... 
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   - Chelner!  Şniţelul ăsta  e  cam  mic!... 
   - Îmi  pare  rău... 
   - Şi  în  afară  de  asta  e  şi  foarte  tare! 
   - Atunci, fiţi  fericit  că  nu  e  mai  mare!... 
 

  
   - Chelner,   întreabă   clientul,   de   ce   se   numeşte   grătarul   acesta  
cotlet tâlhăresc? 
   - Aşteptaţi  să  vedeţi  asta  când  primiţi  nota!... 
 

  
   - Chelner  aveţi  ţimpi  de  broască? 
   - Da! 
   - Atunci  sari  şi  adă-mi bere!... 
 

  
   - Chelner, cafeaua mea e rece! 
   - Domnule, dacă  vroiaţi  ceva  cald, trebuia  să  comandaţi  o  bere!... 
 

  
   - Chelner!  Adă-mi  şi  mie  ce  mănâncă  cel de la masa  de  alături! 
   - Nu  cred  că  mă  va  lăsa  să-i  iau  ce  are  în  faţă!... 
 

  
   Clientul, la  fiecare  înghiţitură  de  vin,  exclamă: 
   - Delicios,  minunat!  O  să-l  recomand  şi  prietenilor  mei. 
   - Vă  place atât de mult vinul nostru?, întreabă  bucuros  ospătarul. 
   - Da, domnule,  o  spun  pe  baza  întregii  mele  experienţe. 
   - Lucraţi  la  Vinalcool? 
   - Nu.  Sunt  patronul  unei   firme  de  oţet,   iar   sortimentul  dumitale  
merită  toate  laudele. 
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   Un  tip  intră  în  bar  şi  cere  zece pahare  de  vodcă. 
   - Bănuiesc  că  ai  avut o  zi  jalnică,  zice  chelnerul. 
   - Da,  tocmai  am  aflat  că  frate-meu mai mare e homo. 
   A doua zi la fel. 
   - Azi  am  aflat  că  frate-meu mai mic e homo. 
   A treia zi, la  fel.  Barmanul  întreabă: 
   - E  cineva  la  tine  în  familie  care  să  placă  femeile? 
   - Da,  nevastă-mea! 



- Chelner!  Îmi  pare  rău, dar  grătarul  trebuie  să  îl  las  în  farfurie! 
- Ne  pare  rău,  domnule,  dar  nu  mai  îl  putem  lua  înapoi  pentru  că  l-
aţi  îndoit!... 
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   - Farfuria  mea  e  umedă!,  se  plânge  soţul  soţiei  în  hotelul  de  lux. 
   - Taci din gură!,  îi şopteşte  ea,  asta  e  deja  supa!... 
 

  
   - Chelner, ce   a   scris   clientul   care   tocmai   a   ieşit   în   cartea   de  
reclamaţii? 
   - Scris?  Nu  a  scris  nimica!  A  lipit  doar  grătarul  de  o  pagină!... 
 

  
   Un domn vine la un restaurant renumit: 
   - Bună  ziua,  cu ce  vă  putem  servi?, întreabă  chelneriţa. 
   - Păi, care este specialitatea casei? 
   - Chili,   dar   domnul   de   lângă   dumneavoastră   a   comandat   ultima  
porţie.  Doriţi  altceva? 
   - O  cafea,  vă  rog...  Mulţumesc. 
   Plăteşte  domnul  cafeaua,  o  bea  liniştit,  şi, când  să  plece,  observă  
că  domnul  de  lângă  avea  o  porţie  de  chili  neîncepută... 
   - Nu  vă  supăraţi,  pot...? 
   - Da,  chiar  vă  rog. 
   Începe  omul  nostru  să  mănânce  cu  poftă,  şi  băgă  în  el, şi  înfuleca,  
de   parcă   nu   ar  mai   fi  mâncat   asemenea   bunătate   de   ani   de zile. 
Când   ajunge   la   jumătate,   observă   un   şobolan   mort   în   farfurie   şi  
vomită  totul  la  loc.  La  care, vecinul: 
   - Da,  da...  Şi  eu  tot  până  acolo  am  ajuns... 
 

  
   Un clientul,  la  restaurantul  Gării  de  Nord: 
   - Aveţi  ceva  de  mâncare? 
   - Da,  răcituri. 
   - Dar  ceva  cald  nu  aveţi? 
   - Ba da, bere... 
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   - Chelner! Adu-l   pe   patron   aici!   Eu   nu   mănânc   chestia   asta  
nedefinită! 
   - Nu are rost, domnule! Nici el nu va mânca asta!... 
 

  
   - Chelner! Scoate-ţi  de  îndată  degetul  din  supa  mea! 
   - De ce?! Nu frige... 
   - Ceee!  Adă-mi  repede  condica  de  reclamaţii! 
   - Îmi  pare  rău, e  plină... 
 

  
   Chelnerul  întreabă: 
   - Şi, cum vi-a  plăcut  mâncarea? 
   - Am  mâncat  şi  mai  bine... 
   - Dar nu aici la noi în restaurant... 
 

  
   - Şi, cum vi-a  plăcut  steak-ul? 
   - Extraclasă!  Şi  spun  asta  ca  profesionist! 
   - Domnul  este  măcelar? 
   - Nu, cizmar... 
 

  
   - Chelner  în  supă  mea  e  o  lentilă! 
   - Ah  da,  mă  tot  miram  de  ce  e  aşa  ceaţă  în  local... 
 

  
   Chelnerul, în  sala  de  operaţii: 
   - Domnule doctor, am  aşa  dureri  groaznice!  
   La care, doctorul: 
   - Îmi  pare  rău,  asta  nu  e  masa  mea... 
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   - Şi, cum  vă  place  vinul?, întreabă  chelnerul. 
   - Mda,  cu  puţin  ulei  şi  cu  salată  ar  fi  foarte  bun... 
 

  
   - Chelner!  În  supă  mea  înoată  o  muscă  moartă! 
   - Ce  prostie!  Muştele moarte nu pot înota!... 
 

  
   O  blondă  comandă  o  pizza. 
   OSPĂTARUL: În câte felii s-o tai? În 6 sau în 12? 
   BLONDA: În 6! 12 felii n-aş  putea  mânca  niciodată! 
 

  
   Clientul chelnerului: 
   - Chelner! Aştept   deja   de   două   oră   după   grătarul-cinci-minute 
comandat!  
   - Fiţi  bucuros  că  nu  aţi  comandat  supa  zilei! 
 

  
   Pe  Bulevardul  Magheru  erau  două  restaurante  cu  grătar,  bere,  vin 
select etc. Primul   restaurant   era   mereu   plin,   clienţii   intrau   unul  
după  altul, ba  stăteau  şi   la   rând  ca  să   intre  şi   să  comande  mititei. 
Responsabilul, Stamate, a  fost  chiar  nevoit  să  pună  şi  un  nou  grătar  
afară,   în   curte, ca   să   satisfacă   cererea. Cel de-al doilea restaurant 
era mereu gol. Responsabilul, Diaconescu, stătea   chiar   afară   şi  
invită   clienţii   care nu prea intrau. După   un timp,   şi-a luat Diaco-
nescu  inima  în  dinţi  şi  l-a întrebat pe Stamate: 
   - Spune-mi,  te  rog,  cum  se  face  că la  matale  e  coadă  la  mititei  şi  la  
mine nu e numeni? Ce pui matale în ei? 
   - Pun  jumătate  carne  şi  jumătate..  rahat. 
   - Aaa, zice Diaconescu, matale  pui  şi  carne... 
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   Clientul: 
   - Chelner!  Grătarul  meu  are  un  gust  de  parcă  ar  fi  un  tocător  de  
lemn  pe  care  ai  tăiat  ceapă!...   
   La care, chelnerul: 
   - Doamne,  ce  de  chestii  aţi  mâncat  şi  dumneavoastră!... 



   Într-un  bar,  o  tipă  superbă  se  apropie de tejghea şi-i face un semn 
provocator barmanului. Acesta  se  prezintă  instantaneu: 
   - Vă  pot  servi  cu  ceva?   
   Tipa,  discret  îi  face  semn  să  se  apropie. 
   - Da,  cu  ce  vă  pot  ajuta?   
   Tipa  îl  cheamă  şi  mai  aproape,  apoi  începe  să  se  joace  cu  degetele 
pe barba lui: 
   - Tu  eşti  patronul? 
   - Nu, dar...  
   Tipa  îl  mângâie  sexos  pe  faţă,  pe  ochi: 
   - Poţi  să  transmiţi  un  mesaj  patronului  tău?   
   Şi   îi   bagă   barmanului   două   degete   în   gură,   lăsându-l   să   le   sugă  
uşor,  erotic.  Gagiul, excitat tot: 
   - Da, sigur, sigur.  
   - Spune-i  că  nu  mai  aveţi  hârtie  igienică  la  WC!!! 



   - Domnule!  Aşa  ceva  e  inacceptabil!  În  bucata  mea  de  cozonac  am  
găsit  o  muscă! 
   - Da.  Dar  trebuie  să  recunoaşteţi  că  celelalte  erau  stafide. 



   - Domnule  chelner!  Ăsta  e  vin  spumos?  Nu  face  de  loc  spumă! 
   - Şi!?  Aţi  văzut,  de  pildă, ciorbă  de  burtă  care  să  chiorăie?! 
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   Un  cetăţean   intră   într-un restaurant, ia loc, chelnerul se apropie 
şi-i   pune   pe   masă   o   farfurie   cu   ciorbă.   Omul   priveşte   mirat şi 
întreabă: 
   - Nu aveţi  mâncare  la  alegere,  după  meniu? 
   - Ba  da,  totdeauna  aveţi  de  ales  între  ciorbă  şi  nimic! 
 

  
   - Aş  vrea  o  porţie  de  Spimori  Vermatelli. 
   - Unde  aţi  văzut  aşa  ceva? 
   - Pe lista de bucate. 
   - Ăsta-i numele proprietarului acestui restaurant! 
 

  
   - Chelner,   ţi-am cerut ca de fiecare   dată   să-mi   serveşti   la  masă 
fuduliile  taurului  învins  la  coridă!  Acestea  sunt  fudulii  de  taur? 
   - Să  vedeţi,  domnule,  nu  întotdeauna  învinge  toreadorul... 
 

  
   Un tip foarte bine îmbrăcat intră   într-un restaurant de lux   şi  
comandă  ospătarului  o   farfurie  de  melci.  Ospătarul  aduce  coman-
da,  tipul  ia  un  melc,  suge  conţinutul  şi  spune: 
   - Daaaa, foarte bun! 
   Ia  şi  al  doilea  melc,  suge  conţinutul  foarte  mulţumit: 
   - Daaaaa, excelent! 
   Ia  al  treilea  melc,  suge  o  dată şi  se  strâmbă: 
   - Ospătar, melcul  ăsta nu e bun... nu prea are niciun  gust,  cred  că  
e stricat...  
   Mai  suge  o  dată  din  el. 
   - Da, sigur e stricat!  
   Se  uită  în  cochilie şi  vede  melcul  dând  rapid  din  cur  şi  strigând: 
   - Muie, mă,  na, muie! 
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   Oaspetele  citeşte  cartea  de  bucate: 
   - Chelner!   De   ce   sunt   trei   ouă-ochi  mai   scumpe   decât   trei   ouă-
jumări? 
   - Ouăle-ochi  le  puteţi  număra!... 



   Un  popă  catolic   intră   într-o vineri într-un  restaurant  şi  zice  către  
chelner: 
   - Fiule,  aveţi  balenă? 
   - Nu, părinte. 
   - Nici  rechin  sau  focă? 
   - Nu, părinte. 
   - Atunci dă-mi un cotlet de porc în sânge şi  Dumnezeu  mi-e mar-
tor  că  am  vrut  să  mănânc  peşte. 



   Un  bucătar  la  interviu  este  întrebat: 
   - Şi, cum ştiţi  să  gătiţi? 
   - După  ambele  metode... 
   - Cum  adică? 
   - Păi, aşa  încât  oaspeţii  să  mai  vină  pe  la  noi; şi  invers... 



   Clientul, la restaurant: 
   - Chelner, aş  vrea două  ouă-ochi: unul tare ca piatra, unul moale; 
o felie   de   pâine   prăjită,   aproape   carbonizată; şi   o   zeamă   călduţă
care se cheamă  cafea! 
   Chelnerul, puţin  iritat: 
   - Nu  ştiu  dacă  toate  aceste  dorinţe  pot  fi  îndeplinite!... 
   - De ce? Ieri s-a putut... 
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   Se   angajează   un   chinez  mic   într-un bar mare, în   vestul   sălbatic.  
Toate  bune  şi  frumoase, până  intră  unul tot transformat  la  faţă  de  
frică  şi  zice: 
   - Bă!... Fugiţi, bă, repede, că  vine  Billy! 
   Când aud, ăştia  o  rup  toţi  la  fugă  afară  din  bar  şi  rămâne  doar  ăsta  
mic, chinezul. La vreo cinci minute, intră  un  boşorog  cocoşat  şi  pră-
pădit,  vai de mama lui, şi-i zice lui ăsta: 
   - Ba, treci să mi-o sugi! 
   - Gata, boss, zice chinezul, spart  de  frică, şi  se  apucă  de  treabă. 
   - Mai  repede,  zice  moşul.  
   Chinezul se supune. 
   - Şi  mai  repede! 
   - Dar unde  vă  grăbiţi  aşa  de  tare,  dacă  nu  vă  supăraţi?! 
   - Păi, tu nu ai auzit, mă, boule,  că vine Billy?! 
 

  
   - Chelner, modelul   ăsta   de   pe   bucata   mea   de   unt   este   aşa  
frumoasă  încât  nu-mi  vine  să-l întind pe pâine! 
   - Nu-i  aşa?!  Tocmai  am  făcut-o cu piaptănul  meu... 
 

  
   În  restaurantul  franţuzesc, chelnerul  face  reclamă: 
   - Melcii  noştri sunt  cunoscuţi  în  toată  lumea!...   
   Clientul: 
   - Asta am remarcat deja! Tocmai am fost servit de unul... 
 

  
   - Ospătar,  după  ce  am  băut  cafeaua,  pe   fundul  ceştii  am  găsit  o  
muscă.  Ce  înseamnă  asta?! 
   - Nu  ştiu, domnule.  Cred  că  ar  trebui  să  o  întrebaţi  pe  colega  mea,  
ea  ne  ghiceşte  de  obicei  în  cafea. 
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   La un restaurant din New York  era  afişat  următorul   anunţ:  Dăm  
10   dolari   recompensă   clientului   care   va   comanda   o   mâncare   pe  
care  să  n-o putem servi!. 
   - Vă   rog,   un   sandvici   cu   ureche  de   elefant   afumat,   comandă   un  
client. 
   După  câteva  minute, i se aduc cei 10 dolari: 
   - Ai  câştigat!  Tocmai  ni  s-a terminat pâinea. 
 

  
   La restaurant, chelnerul  întreabă  un  client: 
   - Cu  ce  vă  servesc? 
   - Un  kilogram  de  zaţ  de  cafea. 
   Chelnerul  îi  aduce,  după  care  întreabă: 
   - Cu  ce  vă  mai  pot  servi? 
   - Cu  încă  două  kilograme  de  zaţ  de  cafea. 
   Chelnerul  îi  aduce  şi  întreabă: 
   - Cu  ce  vă  mai  pot  servi? 
   - Încă  un  kilogram  de  zaţ. 
   Chelnerul  răspunde: 
   - Ne   pare   rău,   dar   nu   mai   avem. Şi   pentru   ultima   comandă, a 
trebuit  să  scotocim  prin  toate  vasele  de  făcut  cafea,  cafetiere,  tot.  
Altceva,  vă  rog! 
   - Atunci, adu-mi o cafea! Sigur  că  e  proaspătă! 
 

  
   Într-un restaurant, oaspetele  obişnuit  îi  spune  chelnerului: 
   - Vasile! Chiftelele voastre au în ultimul timp un gust minunat. 
Aveţi  o  reţetă  nouă? 
   - Nu,   noi   folosim   din   nou   reţeta veche. De când s-a scumpit 
pâinea  aşa  de  tare, cumpărăm  din  nou  carne... 
 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

433 



   Oaspetele, în local: 
   - Chelner, în meniu scrie Caviar turistic; ce  e  ăsta? 
   - O  farfurie  de  orez  şi  o  pereche  de  ochelari  de  soare  negri... 



   O   familie   se   duce   pentru   prima   dată   la   restaurant   şi, după   ce  
mănâncă, el  plăteşte, iar ea îi spune chelnerului: 
   - Resturile  să  mi  le  puneţi  la  pachet  pentru  căţel. 
   - Bineînţeles, doamnă. 
   La care, copiii, în  gură  mare: 
   - Uraaaaaa!  Ne  cumpără  caţeeeel! 



   - Chelner, aveţi  coaste  reci? 
   - Nu, astăzi  am  o  vestă  de  lână... 
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   Un   turist   străin   intră   să   servească  masa   într-un restaurant de-al 
nostru.  Aşa  cum  se  întâmplă  pe  la  noi,  chelnerul  umflă  bine  nota  de  
plată. 
   - Ei,  ce  face  tipul,  a  început  să  protesteze?, se  interesează  şeful  de  
sală. 
   - Nu  încă,  spune  chelnerul,  acum  îşi  caută  cuvintele  în  dicţionar. 
 

  
   - Chelner!  Cum  se  numeşte  felul  ăsta  de  mâncare? 
   - Grătar  ca  la  cabana! 
   - Atunci  trebuie  că  am  muşcat  o  bucată  din  uşa  cabanei... 
 

  
   - Chelner,  aveţi  gâşte  cu  grăsime? 
   - Nu, e  doar  o  umflătură... 
 

  
   Oaspetele, sătul  de  aşteptat: 
   - Chelner, ce  face  grătarul  meu  cu  sos  de  piper? 
   - Sete, domnule... 
 

  
   - Ospătar,  această bucată  de  carne  crudă  îndrăzneşti  s-o  numeşti  
friptură? 
   - Iertaţi-mă,  domnule,  dar  eu  sunt  ospătar, nu lingvist. 
 

  
   - Unde este patronul restaurantului?, întreabă   un   client   foarte  
nemulţumit  de  mâncare. 
   - Ia masa la restaurantul acela de  peste  drum,   răspunse  prompt  
ospătarul. 
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   - Recunoaşteţi,  întreabă  judecătorul,  că  l-aţi  agresat  pe  chelner  şi  
l-aţi  rănit  grav? 
   - Recunosc,  spuse  spăşit  acuzatul. 
   - Şi  cu  ce  l-aţi  lovit? 
   - Cu  friptură  pe  care  mi-a servit-o. 
 

  
   Un  oaspete  vede  cum  în  restaurant  chelnerul  îi  toarnă  altui  client  
ţuică  direct   în  gură.  Uimit, se  duce   la  ei  şi   întreabă  de  ce  fac  asta.  
Cel  servit  răspunde: 
   - De la accident, beau  ţuică  numai  în  felul  acesta. 
   - Ce accident?, întreabă  acesta, curios. 
   - Ah,  am  vărsat  un  pahar  de  un  deţ cu  cotul,  din  greşeală... 
 

  
   - Chelner  în  supă  mea  e  o  muscă! 
   - Dacă  adunaţi  10, primiţi  un  cadou  din  partea  casei... 
 

  
   - Chelner, grătarul  meu  miroase  a  ţuică!   
   Chelnerul  sa  dă  doi  paşi  în  spate  şi  întreabă: 
   - Dar acum?... 
 

  
   - Chelner,  e  o  muscă  în  supă  mea! 
   - La  preţul  ăsta, credeaţi  că  o putem pune pe Sharon Stone? 
 

  
   La  o  recepţie,  Bulă  gustă pentru  prima  oară  în  viaţa  lui  din  caviar. 
   - Chelner,  îi  spuse  el,  să  ştiţi  că  dulceaţa  dumneavoastră  de  afine  
are  gust  de  peşte. 
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   Un  marinar  bătrân  îl  întreabă  pe  chelner: 
   - Cum  se  numeşte  apa  asta  chioară? 
   - Supă,  domnule! 
   - Ia  te  uită,  am  navigat  30  de  ani  prin  supă  fără  să  ştiu  cum  îi  zice! 
 

  
   Un   beţivan,   clătinându-se, face o comandă.   O   comandă foarte 
lungă, de altfel. Chelnerul e deja nervos: 
   - Ajunge, de acum nu mai notez nimica!  
   La care, clientul, mirat: 
   - Şi  cum  vrei  să  ţii  minte  toată  comanda?... 
 

  
   Aseară, am  fost  la  un  restaurant  şi  i-am zis chelnerului: 
   - E  ceva  în  neregulă  cu  supa  mea! 
   - Nu mai spune, mi-a  răspuns,   ironic.  Nu  cumva  e  vreo  muscă   în  
supa  ta  sau  poate  două? 
   - Nu, i-am  spus.  Dar  cred  că  în  curând  vor fi câteva,  pentru  că supa 
are gust de căcat. 
 

  
   Clientul  întreabă  chelnerul: 
   - Cu  ce  mă  puteţi  servi? 
   - Ciorbă   de   fasole   flambată,   supă   de   perişoare   flambată,   grătar  
flambat,  îngheţată  flambată... 
   - Dar de ce toate flambate? 
   - Arde  bucătăria... 
 

  
   La restaurantul  La  Nea  Muscă: 
   - Chelner!  Chelner!  În  jurul  muştei  mele  e  prea  multă  supă!... 
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   - Chelner, unde e patronul? 
   - Lipseşte,  domnule. 
   - Şi  când  se  întoarce? 
   - Dacă  se  comportă  bine,  peste  vreo  doi  ani! 
 

  
   - Chelner,  grătarul  meu  e  tare  ca  o  talpă  de  papuc! 
   - Dacă  e  aşa  de   tare, de   ce  nu  aţi   încercat   să-l   bateţi   în   cuie  pe  
talpa papucului... 
   - Am încercat, dar s-au îndoit cuiele... 
 

  
   - Chelner, în  ştrudelul  cu  mere  nu  este  nici  urmă  de  măr! 
   - Dar ce, în friptura vânătorească sunt  vânători?... 
 

  
   - Ospătar,  aş  vrea  să  stau  de  vorbă  cu  bucătarul. Mă  interesează  
reţeta  acestui  sos. 
   - V-a  plăcut  atât  de  mult? 
   - Nu, doresc un clei pentru lipirea tapetului. 
 

  
   - Chelner! Supa mea e rece! 
   - Şi  ce  vă  minunaţi  aşa?  Aţi  comandat-o  deja  de  o  oră... 
 

  
   - Ce  să  vă  aduc  la  desert,  domnule? 
   - O cafea...  Vezi  să  pui  în  ea  nouă  linguriţe  de  zahăr! 
   - Nu  aş  putea  pune  zece,  ca  să  fie  socoteala  rotundă?, zice ironic 
chelnerul. 
   - Nu, las-o  aşa,  cu  nouă  linguriţe.  Îmi  place  să  fie  puţin  amară! 
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   Un  tip  intră  într-un bar deschis recent în centrul  Bucureştiului.  La  
bar — un  robot!  Robotul  îi  serveşte  un  cocktail  perfect  şi-l  întreabă: 
   - Cât ai IQ-ul? 
   - 150,  răspunde  omul. 
   Robotul   începe   să facă   o   conversaţie   cât   se   poate   de   agreabilă  
despre   factorii   încălzirii   globale,   fizica   cuantică   şi   spiritualitate, 
biochimie,  teoria  coardelor,  Constituţia  europeană,  nano-tehnologii 
şi   sexualitate   orientală. Clientul   este   impresionat   şi   se   decide   să  
facă  un  test.  Iese  din  bar  şi  se  întoarce  pentru  o  nouă  comandă.  Din 
nou,  primeşte  un  cocktail  perfect  şi întrebarea despre IQ. 
   - 100. 
   De  data  aceasta,  robotul  vorbeşte  despre  fotbal, baschet, formula 
1,   vedete   TV,   diete   alimentare   şi   scandalurile   din  USL şi  ARD. Cu 
totul   impresionat,   tipul   iese   din   bar   şi   se   întoarce   pentru   un   test  
final. Robotul îl serveşte  impecabil  şi  pune  întrebarea  standard. 
   - Aaaa...  cred  că...  aaa...  50,  răspunde  omul.   
   - Aşa-i că   la  alegeri mergem cu DD? Sau mai bine cu Gigi?  Ăştia  
patrioţi  adevăraţi!... Au   furat   tot  hoţii  ăştia,  dacă   l-am putea învia 
pe  Ceauşescu,  ăla  a  fost  om!  Cum  a  zis  Nicuşor,  nu  vopsiră  ăştia  în  
20  de  ani  câte  a  construit  tată-său,  spuse  robotul,  cu  lacrimi  în  ochi. 
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Culori macabre 
 
 
VERDE 

 
Q1: De ce este crocodilul mai mult verde decât lung? 
A1:  Pentru  că  este  verde  şi  pe   lungime,  şi  pe   lăţime,   însă  
lung este doar pe lungime! 
Q2: Dar de ce este crocodilul mai mult lung decât verde? 
A2:   Pentru   că   este   lung   şi   pe   față,   şi   pe   spate,   însă   este  
verde doar pe spate! 
Q3:  Ce  e  mic,  verde,  umblă  prin  pădure  şi  face  mac-mac? 
A3: Mac-macul  verde  de  pădure. 
Q4:  Ce  e  mic,  verde  şi  triunghiular? 
A4:  Un  triunghi  mic  şi  verde. 
Q5:  Ce  e  verde,  atârnă  de  perete  şi  latră? 
A5: Un câine în rucsac. 
Q6:  Ce  e  mic  şi  verde  şi  merge  pe  perete? 
A6:  Un  castravete  cu  voinţă. 
Q7:  Ce  e  verde  şi  zboară? 
A7: Un castravete murat teleghidat. 
Q8:  Ce  e  verde  şi  galopează  prin  pădure? 
A8:  O  turmă  de  castraveţi. 
Q9:  Şi  care-i poanta bancului? 
A9:  Castraveţii  verzi  nu  umblă  în  turmă. 
Q10:  Ce  e  verde  şi  stă  la  marginea  trotuarului? 
A10:  O  brostituată. 
Q11:  Ce  e  verde  şi  fuge  prin  pădure? 
A11:  Bulă,  urmărit  de  o  haită  de  castraveţi. 
Q12:  Ce  e  verde  şi  se  învârteşte  cu  1000  rotaţii  pe  minut?   
A12:  O  broască  în  mixer. 
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NEGRU 
 

Q1: Ce e negru cu un picior? 
A1:  Un  negru  şchiop. 
Q2:  Ce  e  negru  cu  două  picioare? 
A2: Un negru normal. 
Q3: Ce e un negru cu trei picioare? 
A3: Un pian. 
Q4:  Ce  e  negru  pe  dinafară  şi  verde  pe  dinăuntru? 
A4: Un negru care a mâncat spanac. 
Q5:  Ce  e  negru  şi  se  roteşte  încetişor?   
A5:  Un  bebeluş  la  rotisor. 
Q6:  Ce  e  negru,  stă  în  poiană  şi  se  învârteşte? 
A6:  O  cârtiţă  la  aruncarea ciocanului. 
Q7:  Ce  e  negru  şi  sare  într-un  picior  în  poiană? 
A7:  Aceeaşi  cârtiţa,  după  ce  i-a picat ciocanul pe picior. 
Q8: Ce-i  negru,  stă  pe  hol  şi  se  dă  la  oameni? 
A8: Telefonul. 
Q9: Ce-i  negru,  mic  şi  bate  la  uşă? 
A9: Viitorul. 
Q10: Ce e mic, negru  şi  zgârâie  geamul?   
A10: Un bebe în cuptorul cu microunde. 
Q11:  Ce  e  negru  şi  pute  urât? 
A11:  Un  bebeluş  care  mestecă  un  cablu  de  curent. 
Q12:  Ce  e  negru  şi  pute  şi  mai  urât?   
A12:  Un  bebeluş  în  sufrageria  incendiată. 
Q13: Cine-i  mic,  negru  şi  sare?   
A13: Puricele! 
Q14: Dar cine-i  mare,  negru  şi  sare? 
A14: Dr. Alban! 
Q15:  Ce  e  negru  şi  saltă  uşor?   
A15:  Un  bebeluş  în  tigaie. 
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GALBEN 

Q1:  Ce  e  mic,  galben  şi  merge  pe  sub  pământ? 
A1:  Un  vietnamez  ce  caută  bombe. 
Q2:  Ce  e  mic,  galben  şi  zboară? 
A2: Un vietnamez  ce  a  găsit  o  bombă. 
Q3:  Ce  e  galben,  are  22  de  picioare  şi  două  aripi? 
A3: Echipa de fotbal a Chinei. 
Q5:  Ce  e  galben  şi  are  două  dungi  negre? 
A5:  O  lămâie  cu  bretele. 
Q6: Ce e galben şi  ciocăneşte  în  geam  tot la 15 secunde? 
A6:  Un  bebeluş  în  cuptorul cu microunde tip carusel. 
Q7:  Ce  e  galben  şi  are  gust  de  banană?   
A7:  Borâtura  de  maimuţă! 
Q8: Ce e galben-vânăt  şi  stă  pe  fundul  piscinei?   
A8:  Un  bebeluş  cu  colacul  dezumflat. 
Q9: Ce e galben-verzui  şi  ciocăneşte  încet  în  geam?   
A9:  Un  bebeluş  în  acvariu. 

MARO 

Q1:  Ce  este  maro  şi  începe  cu  litera  o? 
A1:  O  râmă. 
Q2:  Ce  e  maro  şi  începe  cu  litera  d? 
A2:  Două  râme. 
Q3:  Ce  e  maro  şi  începe  cu  litera  t? 
A3:  Tot  o  râmă. 
Q4: Ce e maro şi  stă  în  colţ? 
A4:  Un  bebeluş  cu  degetul  în  priză. 
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ROŞU 
 

Q1: Ce e mare,  roşu  şi  pute?   
A1:  Armata  Roşie  când  se  descalţă. 
Q2:  Ce  e  roşu  şi  stă  în  colţ? 
A2:  Un  bebeluş  care  linge  o  lamă  de  ras. 
Q3:  Ce  e  roşu-verzui  şi  stă  în  colţ? 
A3:  Acelaşi  bebeluş,  trei  saptamâni  mai  târziu. 
Q4:  Ce  e  roşu,  sărat  şi  urlă? 
A4:  Un  bebeluş  jupuit  de  piele,  pus  la  saramură. 
Q5:  Ce  e  mic  şi  roşu  şi  stă  la  colţ? 
A5:   Un   bebeluş   care   se   scarpină   cu   cuţitul   de   curăţat  
cartofi. 
Q6:   Ce   e  mic   şi   roşu,   stă   în   faţa   oglinzii   şi   se  micşorează  
văzând  cu  ochii?   
A6:  Un  bebeluş  care  îşi  face  freza  cu  un  cuţit. 
Q7:  Ce  e  mic  şi  roşu  şi  nu  se  poate  întoarce  pe  coridor?   
A7:  Un  bebeluş  cu  o  suliţă  în  cap. 
Q8:  Ce  e  roşu  şi  se  învârteşte  cu  1000  rotaţii  pe  minut?   
A8:  Un  bebeluş  care  a  vrut  să  prindă  broasca  din  mixer. 
Q9:  Ce  e  mic,  roşu  şi  nu  are  loc  în  cărucior?   
A9:  Un  bebeluş  cu  o  săgeată  înfiptă  în  cap. 
Q10:  Ce  e  mare,  roşu şi  se  zvârcoleşte  în  zăpadă?   
A10:  Moş  Crăciun, după  ce  a  primit  un  şut  în  coaie. 
Q11:  Ce  e  un  punct  roşu  agitându-se pe alb?  
A11:  Un  Moş  Crăciun,  lovit  în  ouă. 
Q12:  Ce  e  roşu  cu  alb  şi  negru peste tot?  
A12:  Moş  Crăciun, venind pe hornul casei. 
Q13:  Ce  este  roşu  şi  vine  regulat?   
A13:  Moş  Crăciun. 
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La sec 

O	  muscă	  intră	  în	  fundul	  unui	  cal.  
Când	  să	  iasă , calul nu mai era nicăieri . 
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   Două submarine în deşert. Primul ridică periscopul şi, mirat, co-
munică submarinului doi:  
   - Băieţi, uitaţi-vă, că numai zahăr e afară! 
   Submarinul doi ridică periscopul şi îi comunică submarinului unu: 
   - E praf! 
   Submarinul unu:  
   - Ei, şi am zis noi că e cubic? 



   Un om avea doi cai: unul alb şi altul negru. Pentru a-i deosebi, le-a 
tăiat coada. 



   - Alo,  secţia  ţevi?           
   - Da!  
   - Maricica,  de  la  turnătorie,  ce  interior  are?  
   - Doi  ţoli  jumate...       



   Doi  copii  stau  şi  numără  o  bilă. 



   Un  UFO   zboară   cu   300   km/h   prin   deşert.   La   un  moment   dat, îi 
explodează  un  cauciuc.  Câte  bomboane  au  fost  în  pungă? 



   O   mamă   avea   doi copii. Doi au murit de mici, ceilalţi   doi de 
crenvurşti. 



   Două  găleţi  cu  nisip.  Două  găleţi  goale.  Morala:  plouă. 
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   EL:   Când   te   ţin   aşa de   strâns   în   braţe,   am   impresia   că   sunt   în  
paradis! Dar tu?  
   EA:  Eu  am  impresia  că  sunt  în  tramvai  la  ora  prânzului. 



   La magazin: 
   - Scuzaţi-mă, nu mi-aţi dat restul! 
   - Vă scuz! 



   Wikipedia spune: eu ştiu  totul.  
   Google spune: eu am totul.  
   Facebook spune:  eu  îi  cunosc  pe  toţi.  
   Internet spune: fără mine nu sunteţi  nimic. 
   Electricitatea spune: vorbiţi în continuare, nenorociţilor! 



   Un om a  căzut  de  la  etajul  10.  După  un  timp, a  căzut  şi  un  smoc  de  
păr.  Folosea  o  loţiune care întârzia  căderea  părului! 



   Canibalul: Nu-mi plac oamenii care n-au gust! 



   - Domnule  doctor,  am  avut  un  coşmar  toată  noaptea:  se  făcea  că  
trăgeam  de  o  uşă  pe  care  scria  ceva. 
   - Şi  ce  scria? 
   - Împinge! 



   Se întâlnesc doi. Unul nu vine. 
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   Proiect legislativ: pedofilii   îşi   vor   executa   pedeapsa în azile de 
bătrâni. 
 

  
   - Vă  rog  să-mi  daţi  doi  litri  de  salam! 
   - Salamul se vinde la kilogram! 
   - Daţi-mi un kilogram. 
   - Parcă  doreaţi  două! 
   - Da, dar n-am decât  o  sticlă. 
 

  
   O taxatoare dintr-un autobuz se apropie de un tip: 
   - Domnule,  banii  pentru  călătorie. 
   Tipul, cam beat, deschizând buzunarul: 
   - Pune-i aici!  
 

  
   Se  apropie  un  chelner  cu  o  tavă: 
   - Cafea? Ceai? 
   CLIENTUL: Cafea, cred  că... 
   CHELNERUL:  Nu  aţi ghicit, e ceai! 
 

  
   Îi spun unei fete: 
   - Domnişoară,  semănaţi  cu  o  vedetă  de  la  Hollywood. 
   - Vai,  mă  faceţi  să  roşesc,  dar  cu  cine  anume? 
   - Cu  iapa  lui  Zorro… 
 

  
   Două  ciori  zburau.  La  un  moment  dat, una-i zice celeilalte: 
   - Vezi să  nu  te dai cu capul de stâlpul  ăla  de  betauauauaunnnn... 
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   - Am  venit  să  cer  mâna  fiicei  dvs.! 
   - Cea  mare  sau  cea  mică? 
   - Cum, nu le are la fel? 



   Se  duce  unu  la  un  magazin  şi  întreabă: 
   - Aveţi  pantaloni  de  camuflaj? 
   - Da,  vă  interesează? 
   - Puteţi  să  mi-i  arătaţi  puţin? 
   - Sigur,  numai  să-i  găsim! 



   Două   maimuţe   tăiau   petrol   cu   fierăstrău   într-un beci, noaptea. 
Una zice: 
   - De unde naiba au  apărut  cocorii  ăştia? 



   Un  ţăran  nu  avea  un  cal  şi  calul  nu  avea  nimic  împotrivă. 
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   Teatru absurd 
   - Ce v-ar plăcea?, mă întreabă barmanul.  
   - Ce mi-ar plăcea?... Păi, o casă mai mare, bani mai mulţi şi o soţie 
mult mai frumoasă.  
   - Nu, zise barmanul calm, am vrut să zic: Ce doriţi?  
   - Îmi doresc să câştig la loterie, să moară soacra-mea şi copilul 
meu să se nască sănătos.  
   - Ce să fie?, accentuă barmanul, începând să-şi piardă răbdarea.  
   - Băiat sau fată, nu contează, îi spun.  
   - Domnule,   strigă   barmanul,   enervat   de-a dreptul, m-ai înţeles 
greşit, te-am întrebat doar: Ce vrei să bei?  
   - Aaa, îi zic, păi, de ce nu spui aşa?! Ce ai?  
   Barmanul se  uită  adânc  în  ochii  mei  şi  îmi  răspunde:  
   - Absolut nimic! Sunt perfect sanatos! 
 

  
   Un  om  vine  de  după  colţ...  şi  călcă  pe  un  biscuite. 
 

  
   Examen blond 
   Se   dau   versurile:   “Plecat-am   nouă   din   Vaslui   /   Şi   cu   sergentul,  
zece”. Întrebare:  Câţi  au  plecat  din  Vaslui?  
   Blondele din rândul I: Nooşpe,  normal! 
   Blondele din penultimul rând: Cât sunt bodegile deschise, nu 
pleacă  nimeni  din  Vaslui.   
   Blonda   supremă:  Mda,   întâi   publicaţi   secrete  militare   şi-apoi   vă  
miraţi  că  nu  intrăm  în  Schengen.  Tâmpiţilor! 
 

  
   Q: Care-i  diferenţa  dintre  o  râmă şi  un  porc?   
   A:  Porcul  râmă,  dar  râma nu porc. 
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   Q:  Ce  e  lung,  albastru  şi  umblă  pe  sub  pământ?  
   A: O  râmă  în  trening. 



   - Soţul  dumneavoastră  continuă  să  se  creadă  bob  de  grâu? 
   - Acuma, mai mult ca oricând; mai  ales  că  este  încolţit. 
   - Cum?  A  încolţit?! 
   - Nu. A  fost  încolţit  de un câine. 



   A  fost  odată  un  vânător  şi  vânătorul  avea un câine, iar câinele nu 
avea nimic  împotrivă. 



   Doi  vulturi  pe  o  cracă.  Unul  era  mai  mic  şi-al  doilea  şi  mai  mic... 



   Q: Ce face un liliac într-un cuptor cu microunde? 
   A:  Ascultă  muzică. 
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   Q:  Ce  e  o  uşă? 
   A:  Chestia  pe  a  cărei  parte  greşită  stau  câinii. 
 

  
   La doctor se prezintă un bărbat, care începe să-şi verse of-ul: 
   - Domn’ doctor, am o problemă: când sunt cu nevastă-mea, nu 
mai dau randamentul de pe vremuri... 
   - Stai liniştit! Uite aici un praf roşu, presară-l înainte şi o să ai ran-
damentul de pe vremuri. 
   A doua zi, omul vine iar: 
   - Domn’  doctor,  nu  a  avut  niciun efect...  
   - Înseamnă că problema e mai gravă decât am crezut. Uite un praf 
albastru. Ăsta trebuie să meargă. 
   În urmatoarea zi, omul vine iar, amărât: 
   - Domn’ doctor, nici ăsta n-a mers... 
   - Un singur praf mai am, ăsta gri. Daca nici ăsta nu merge, nu ştiu 
ce să-ţi mai fac... 
   Pleacă omul acasă şi se întoarce a doua zi fericit.  
   - Ei? Cum a mers?  
   - Super! Toată noaptea am fost activ! Şi nici acum nu mi se culcă! 
   - Eheee!... Cimentul, tot ciment... 
 

  
   Q: De ce e budinca tare? 
   A: Pentru că bancurile  seci  nu  iau  pensie  şi, în  afară  de  asta,  ieri, 
în  deşert,  a  fost  mai  întunecat  decât  albastru!... 
 

  
   Q: Ce-i   trece  ultima  dată  prin   cap  unei  gâze,   când   se   loveşte  de  
parbrizul unei  maşini? 
   A: Fundul. 
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   Q:  De  ce  ţin  câinii  piciorul  ridicat  când  fac  pipi  pe  un  gard?   
   A:  Să  nu  cadă  gardul  pe  ei. 
 

  
   O  blondă  ajunge  la  Miss  World  printre  primele  trei  locuri.  
   La întrebarea de departajare, primeşte   următorul   enunţ:  Numiţi 
trei piese de William Shakespeare.  
   Blonda  se  pronunţă: 
   - 10 cm, 15 cm, 20 cm.  
   Prezentatorul concursului, derutat, îi spune:  
   - Acestea  nu  sunt  nume  de  piese  de  teatru,  ci  mărimi.   
   Blonda, foarte  destinsă, îl  lămureşte:   
   - 10 cm la mine înseamnă   “Mult zgomot pentru nimic”, 15 cm 
înseamna “Cum  vă  place”, iar 20 cm înseamnă “Visul  unei  nopţi  de  
vară”. 
 

  
   - Reportofoanele sunt proaspete? 
   - Nu. Micii  sunt  proaspeţi! 
   - Atunci, daţi-mi  şi  mie  două... mici. 
 

  
   Pe  plajă  la  Costineşti.   
   EA:  Dragule,  eşti  ca  un  vultur! 
   EL:  După  privire  ţi-ai dat seama? 
   EA:  Ah,  nuuu…  după  unghiile  de  la  picioare. 
 

  
   Doua  roşii  pe  calea  ferată. 
   PRIMA: Vine trenul! 
   A DOUA: Ete, na, fleosc! 
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   - Aveţi  copii? 
   - Am doi gemeni. 
   - Şi  câţi  ani au? 
   - Împreună  sau separat? 
   - Separat. 
   - Doisprezece, respectiv  douăzeci. 
 

  
   Trece  o  damă  pe  lângă  un  pescar  de  pe  malul  apei  şi  spune: 
   - Şi, muşcă  peştele? 
   - Nu, doamnă,  puteţi  să-l  mângâiaţi  fără  frică… 
 

  
   Un copil plângea în hohote  pe  holul  şcolii  şi  vine  învăţătoarea: 
   - Ce s-a întâmplat, copile? 
   - Un copil mi-a  aruncat  plăcinta!  zise  copilul,  supărat. 
   - Dar a fost cu intenţie? 
   - Nu,  a  fost  cu  brânză! 
 

  
   Un om intră la optometrist. Vânzătorul   îl   întreabă   ce   fel   de  
ochelari ar vrea: 
   - Pentru soare? 
   - Nu, pentru mine. 
 

  
   Condamnatul   este   adus   în   camera   de   execuţie.   Priveşte   scaunul  
electric  de  care  sunt  legate  tot  felul  de  fire  şi  întreabă: 
   - Cum  se  cheamă  drăcovenia  asta? 
   Directorul  închisorii  îi  răspunde: 
   - Nu-ţi  bate  capul  cu  întrebări,  o  să  te  punem  imediat  la  curent… 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 453 

  
   - Pe  cine  reprezintă  statuia  asta? 
   - Pe Paganini. 
   - Cel care a scris Romeo  şi  Julieta? 
   - Nu, asta a scris Shakespeare! 
   - Şi  de  ce  i-au  făcut  statuie  lui  Paganini? 
   - De bronz. 
 

  
   Anunţ: Preot, caut slujba. 
 

  
   Se  întâlneşte  un  orb  cu  un  şchiop. 
   ORBUL: Merge, merge? 
   ŞCHIOPUL: Precum vezi. 
 

  
   Tatăl  controlează  caietul  băiatului mai mic: 
   - De  ce  scrii  cârligele  astea  aşa  de  neregulat? 
   - Astea nu sunt cârlige, sunt integrale.  
 

  
   - Ce  ai  făcut  astăzi,la  scoasă? 
   - Am  desenat  un  măr  apetisant. 
   - Şi  unde-i  mărul? 
   - L-a  mâncat  colegul  de  bancă. 
 

  
   - Spune-mi,  băiete,  în  propoziţia  O maşină  a  lovit  un  pieton., unde 
este complementul direct?  
   - La spital,  răspunde  elevul,  fără  să  stea  pe  gânduri. 
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   - Doriţi  cina?   
   - Ce  pot  să  aleg?   
   - Da sau nu.     
 

  
   Un  orb  intră  cu  câinele  într-un  bar.  Deodată,  îl  ridică  pe  câine  şi  îl  
învârte deasupra capului. Barmanul, şocat: 
   - Ce faci domnule, nu  ţi-e  milă  de  bietul  animal? 
   - Vreau  şi  eu  să  arunc  o  privire  prin  bar! 
 

  
   - Am  luat  un  pachet  Connex  Go  şi  am  primit  ochelarii  de  eclipsă.  
Cum   sunt   o   persoană   prudentă,   am   făcut   un   test   şi...   ce   credeţi?  
Am  constatat  că  soarele  se  vede  împrăştiat  prin  ochelarii  primiţi  de  
la  voi,  ca  şi  cum  ai  arunca  cu  o  roşie  pe  un  perete.  Ce  mă  sfătuiţi,  
să-i port sau nu? 
 

  
   Un jucător la bursă pierduse mulţi bani într-o zi. A doua zi, un 
cunoscut îl întreabă:  
   - Am aflat că ai pierdut mulţi bani ieri. Eşti bine? Cum te descurci?  
   - Sunt foarte bine. Am dormit aseară ca un  bebeluş.  
   - Da? Cum aşa? 
   - Mă trezeam din două în două ore şi plângeam... 
 

  
   - Şefu’,  scuzaţi-mă  că  am  întârziat,  dar  a  trebuit  să-mi  duc  soţia  la  
maternitate,  pentru  naştere! 
   - Mă   crezi   tâmpit?!   Şi   săptămâna   trecută   ai   venit   tot   cu   scuza  
asta! Dar ce-i  nevastă-ta,  iepuroaică? 
   - Nu...  Moaşă! 
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   O  blondă   se   plimba   liniştită,   când,   deodată,   vede   o  maşină   fără  
şofer,   care  mergea.   Conştientă   de  pericol,   sare   în  maşină   şi   trage 
frâna  de  mână.  Când  iese,  dă  nas  în  nas  cu  proprietarul,  un  bărbat  
foarte  atrăgător. 
   - Începuse  să  meargă  singură,  dar  am  sărit   în  ea  şi  am  tras  frâna  
de  mână!, spune  ea,  foarte  mândră  de  ispravă  ei. 
   - Ştiu,  răspunde  el  sec.  Eu  o  împingeam! 



   Rimelul  de  La  Max  Factor  creează  impresia  că  genele  sunt  de  trei  
ori  mai  lungi.  Cred  că  Max  Factor  ar  trebui  să  producă  prezervative. 



   La  baia  publică  din  Bruxelles,  un   ins  se  uită   insistent   la  Tudy  şi   îi  
spune: 
   - Eu  cred  că  tu  te  masturbezi! 
   Tudy se  întoarce  nervos  şi  răspunde: 
   - Ce  mă,  ce?  Ce  te  interesează  pe  tine  cu  ce  viteză  mi-o  spăl  eu? 



   - Aveţi  ouă  de  casă?,  întreabă  un  client  vânzătoarea. 
   - Nu,  domnule,  numai  de  găină.         



   Într-un troleibuz: 
   - Domnişoară,   vă   rog   să  vă   ţineţi de bara de sus,   că bara de jos 
coboară  la  prima. 



   Q:  Ce  e  alb  şi  se  uită  sfios  de  după  un  copac? 
   A:  Un  lăptic  sfios. 
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   În anul 2154, doi  aligatori  la  malul  unui  râu  fac  conversaţie: 
   - Demult de tot puteam înota!  
   Celălalt  crocodil: 
   - Da, da, demult eram de culoare verde!... 
   - Ce  să-i  faci,  hai  să  lăsăm  pălăvrăgeala  şi  să  zburăm  mai  departe, 
să  strângem  polenul  din  flori... 
 

  
   Două  submarine  ies  la  suprafaţă.  Căpitanii  se  întâlnesc: 
   - Câţi? 
   - Cinci! 
   - Ce cinci? 
   - Ce  câţi? 
 

  
   Un   tip   plin   de   găuri   merge   pe   o   stradă.   La   un  moment   dat, se 
împiedică  şi  o  gaură  cade  pe  jos.  Mirat, tipul  se  apleacă  să  o  ridice  şi  
cade  şi  el  în  ea. 
 

  
   Un  cârd  de  crocodili   zburau  deasupra  unei  case  pe  care  păşteau  
mai multe vaci. Un crocodil strigă  la  o  vacă: 
   - Fă,  cât  e  ceasul? 
   - Trei la doi pentru Steaua! 
 

  
   Trei  melci  pe  şină  de  cale  ferată: 
   - Atenţie, vine un tren! 
   - Unde? CNACK 
   - Acolo! CNACK 
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   Era  Bulă  la  el   în  curte  şi  crăpa  vinul cu  fierăstrăul.  Vine  un  vecin, 
se  uită peste  gard  şi  îl  întreabă: 
   - Ce  faci  Bulă?   
   - Ba da! 
 

  
   Q:  Ce  rezultă  dacă  împerechezi  o  girafă  cu  o  cârtiţă? 
   A:  O  sondă. 
 

  
   Se  întâlnesc  două  pompe  de  benzină.  Zice  una: 
   - Şi, cum  îţi  mai  merge? 
   - Normal.  Dar  ţie? 
   - Diesel! 
 

  
   Era odată  un  crocodil  şi  croşeta  nişte  clătite  într-un cactus; trece 
un  elefant  în  zbor  şi  întreabă: 
   - Băi, crocodile, nu  ştii  încotro  e  vestul? 
   Crocodilul  coboară, înfige  un  termometru  în  nisip  şi  spune: 
   - Nu vezi, măi boule, că  aici  sunt  cartofi? 
 

  
   Q1:  Ce  zice  un  câine  înainte  de  a  fi  lovit  de  o  maşină?   
   A1: Ajut... 
   Q2:  Ce  zice  un  elefant  înainte  de  a  fi  lovit  de  o  maşină?   
   A2: Hai numai, vino! 
 

  
   Două  boabe  de  mazăre  merg  pe  un  coridor.  Zice  una: 
   - Atenţie, vine o scară-ră-ră-ră-ră!... 
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   Doi tipi stau pe marginea unui acoperiş, pe un bloc cu zece etaje. 
Zice unul, prinzându-l  pe  celălalt  de  mână: 
   - Să  te  împing  jos? 
   - Nu, mai bine lasă-măăăăăăăă! 
 

  
   În urma convoiului funerar, un  trecător  întreabă pe un altul: 
   - Scuzaţi-mă!  Puteţi  să-mi  spuneţi  cine  e  mortul? 
   - Da,  desigur!  Ăla  care  merge  cel  mai  în  faţă  pe  umerii  celor  şase  
bărbaţi  în  costum!... 
 

  
   Cică,  într-o  zi,  un  porc  stătea  într-un stejar  şi  pierdea  şi  el  vremea. 
Vine  o  vacă  şi  se  află  şi  ea  în  treabă: 
   - Ce faci, măi porcule, acolo în stejar? 
   - Stau  şi  io  ca  un  ciumec... 
   - Mă  ajuţi  şi pe  mine  să  mă  urc  în  stejar,  măi?  
   Porcul  răspunde  iritat: 
   - Ce  să  faci,  măi vacă,  în  stejar?  Ce  să  cauţi  tu  aici  sus? 
   - Hai, măi  porcule,  vreau  şi  eu  să  mănânc nişte  mere! 
   - Mai  vacă,  tu  eşti  sănătoasă?  Mere  în  stejar? 
   - Nu, măi,  că  am  la  mine! 
 

  
   Mergeau  doi  tipi  prin  deşert. Unul căra  în  spate  o  bicicletă  şi  altul  
o  cabină  telefonică.  Cel  cu  cabina  întreabă: 
   - De ce cari, mă, bicicleta  asta  după  tine? 
   - Când vin beduinii, mă  sui  pe  ea  şi  fug  cât  pot.  Dar  tu  de  ce  cari  
cabina  telefonică? 
   - Când vin beduinii, arunc  cabina  ca  să  fug  mai  repede! 
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   Două  mere  stau  de  vorbă  în  pom.  O  pară trece în zbor. Un măr: 
   - Hei! Ce-i  asta?  Perele  nu  pot  să zboare!...  
   Dar para: 
   - De  ce?  Eu  sunt  o  pară  cu  gât  golaş... 
 

  
   Un  vultur   se   îmbată  crunt la barul din vârful muntelui. Deschide 
geamul barului, se  aruncă, încearcă  să  zboare,  nu  reuşeşte  şi  cade  
brusc. Trage concluzia: 
   - Bag piciorul, iar  mă  duc  pe  jos  acasă... 
 

  
   Trei porci într-o  barcă.  Unul  dintre  ei: 
   - Cât e ceasul? 
   - Marţi. 
   - Nici  o  masă  fără  peşte. 
 

  
   Bulă  cade  în  apă  şi  dă  să  se  înece.  Un  om  sare  în  lac  şi  îl  scoate  la  
mal: 
   - Dacă  nu  ştii  să  înoţi, ce  ai  căutat  în  apă? 
   - Eu   ştiu   să   înot   foarte   bine, dar acolo scria pe o tabla Înotul 
interzis!. 
 

  
   Două  blocuri  joacă  tenis.  Ce  culoare  are  mingea? 
   - Verde,  pentru  că  ciocolata  nu  are  gratii... 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  întuneric  şi  frig? 
   A: Vara nu ninge niciodată... 
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   O curea aleargă un   cur   prin  pădure. Aleargă   ce   aleargă   cureaua  
după  cur, până  ce  curul se  urcă  în  pom.  Cureaua  îi  spune  să  se  dea  
jos  că-l  bate.  Curul  spune  că-i  pasăre, iar cureaua îi spune  să  cânte.  
Curul  se  beşeşte. 
 

  
   Doi  urşi  polari  zboară  prin  deşert.  Unul  cade.  Celălalt  zice: 
   - Nu-i  nimic  şi  nici  nu-i  apă!... 
 

  
   Doi  căcaţi  de  câine  stau  pe  un  zid  şi  fumează  haşiş.  Vine  o  diaree  
şi  întreabă: 
   - Pot  să  trag  şi  eu  un  fum? 
   - Nu,  ce  fumăm  noi  e  doar  pentru  tipii  tari... 
 

  
   Se întâlnesc  două  coşuri: 
   - Unde-i frate-tău? 
   - E stors! 
 

  
   Două  ciuperci  crescute  pe  marginea  prăpastiei. 
   - Dacă  picăm  de  aici, murim  amândouă! 
   - Mai  taci  odată  din  gură,  ciupercile  nu  pot  vorbi... 
 

  
   Mâine   în  deşert,   două   vaci,   stăteau într-un brad   şi   croşetau  apă 
minerală  cu  două  cărămizi.  Trece  un  elefant  în  zbor  şi  le  întreabă: 
   - Cât e ceasul? 
   Una  scoate  un  termometru  şi  zice: 
   - Azi  e  vineri,  se  dau  restanţele  de  joi... 
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   Q: Care-i  diferenţa  dintre  o  pisică  şi  tren? 
   A: Cu trenul  poţi  să  treci  pe  sub  tunel, dar  cu  pisica  nu  poţi  să  baţi  
cuie... 



   Două  submarine  în  sala  de  cinema.  La  un  moment  dat, intră  tanc.  
Zice un submarin: 
   - Un tanc! Ce tâmpenie... 



   Doi   orbi   la   cinematograf.   Se   aşează   în   ultimul   rând.   Peste   cam 
două minute, unul  îl  întreabă  pe  celălalt: 
   - Vezi? 
   - Nu! 
   - Atunci  hai  mai  în  faţă! 
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   Q:  Ce  e  mare,  miroase  urât  şi  are  120.000  de  aripi? 
   A:  O  ladă  de  gunoi  cu  60.000  de  muşte. 
 

  
   Într-un magazin, erau trei televizoare. Unul color, unul alb-negru 
şi  unul  închis... 
 

  
   Q:  De  ce  sunt  atât  de  mulţi  Popescu  (sau  Pop,  pentru  ardeleni)  în  
cartea de telefon? 
   A:  Pentru  că  toţi  au  telefon. 
 

  
   Mergeau pe o şină  de  cale  ferată  trei beţivani: 
   - Aoleu, ce  de  scări  în  blocul  ăsta... 
   - Şi  ce  rece e  balustradă... 
   - Ia, sssst, i-auzi,  vine  şi  liftul... 
 

  
   Un  porc  cu  aripi  de  celofan  zbura  prin  văzduh.  La  un  moment dat, 
se ciocni cu un deltaplan, dar porcul zbură mai departe, deoarece 
văzduhul  era  grandios. 
 

  
   Vine un cal într-un bar. 
   BARMANUL:  Bă  ce  faţa  lungă  faci!... 
 

  
   Q: Ce-l întorci   seara,   te   trezeşte   dimineaţa   şi   la   prânz   îl   pui   în  
ciorbă? 
   A: Ceasul! 
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   Mergea   o   broască   prin   deşert   şi   se   usca al dracului de sete. 
Deodată, primeşte  un  pumn  în  ceafă.  Se  uită  împrejur,  nimic,  nisip 
şi  cer  senin. Mai  merge  o  bucată,  mai  primeşte  un  pumn  în  ceafă.  
Împrejur, nimic, cer senin.  
   Uite-aşa  a  primit  broasca  doi  pumni  din  senin. 
 

  
   Doi  vulturi  stăteau  pe  o  stâncă.  Unul  era  pleşuv  şi  unul  stătea  mai  
încolo. 
 

  
   Alţi   doi   vulturi   erau   pe   o   stâncă.   Unul   era   pleşuv   şi   unul   era   să  
cadă. 
 

  
   Doi pureci: 
   - Mergem pe jos sau  luăm  un  câine? 
 

  
   Q:  De  ce  a  fost  îngropat  împăratul  verde  în  vârful  unui  deal? 
   A:  Pentru  că  acolo  era  cimitirul. 
 

  
   Se  întâlnesc  două  submarine  în  deşert.  Zice  unul: 
   - Şi?... 
   Dar  celălalt: 
   - Şi  ce?... 
 

  
   Q: Care-i opusul de la tren? 
   A: Tunel... 
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   Q:  Cât  timp  trăiesc  ţânţarii? 
   A:  Până  ce-i dai cu spray! 
 

  
   Trei cai frumoşi  păşteau  pe  o  pajişte:  unul  alb,  unul  negru  şi  unul  
mai încolo. 
 

  
   Două vaci  stau  pe  arătură  şi  cosesc  petrol.  Un  cal  trece  în  zbor  pe  
lângă  ele.  Zice  una: 
   - Trebuie  că  e  un  cuib  prin  apropiere...   
   Dar  cealaltă: 
   - Nuuuu,  ăştia  sunt  cai  călători.  Zboară  în  ţările  calde!... 
 

  
   Doi  cai  stau  în  pivniţă  şi  taie  benzină  cu  fierăstrăul.  O  şurubelniţă  
intră  pe  uşă  pivniţei  o  ia  în  sus  pe  perete,  se  târăşte  pe  tavan  până  
la  peretele  opus,  apoi  în  jos  pe  perete  şi  iese  afară  pe  uşă  cealaltă.  
Zice un cal: 
   - Ai  văzut  asta?   
   - Da, asta  nu  dă  niciodată  Bună  ziua? 
 

  
   Două  blocuri  stau  în  pom.  Trec  doi  poliţişti  pe  acolo.  Zice  unul: 
   - Ce  căutaţi  mai  aici?   
   La care, un bloc: 
   - De ce, e deja ora cinci?!... 
 

  
   Q:  Ce  gândeşte  un  câine  mergând  prin  deşert? 
   A: De nu apare un stâlp, fac pipi pe mine... 
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   Vine un om după  colţ.  Pleacă  autobuzul...  Vine  un  autobuz  după  
colţ.  Pleacă  omul...  Vine  un  autobuz  către  om.  Pleacă  colţul... 
 

  
   O vulpe, la furat, dădea   târcoale   la   un   coteţ.   Dădea   târcoale...  
dădea   târcoale...   dădea   târcoale...   dădea   târcoale...   dădea   târ-
coale...  dădea  târcoale...  Dintr-o  dată, se  opreşte. 
   Q: De ce s-a oprit vulpea? 
   A: A rămas  fără  târcoale. 
 

  
   Q: De ce rinocerul are corn? 
   A:  Că  n-a  găsit  chiflă. 
 

  
   Doi  purici  pe  o  motocicletă.  Deodată, unul dintre ei zice: 
   - Opreşte, bă, că  mi-a intrat  o  muscă  în  ochi! 
 

  
   Doi  crocodili   făceau  flotări  pe  mare.  Nino, nino, nino... vine paza 
de  coastă. 
   - Ce  săpaţi, bă, aici? 
   - Aaa,  nuuu...,  făceam  flotări! 
   - Ceee?  Se  confiscă! 
 

  
   Două  picături  de  lapte  îndrăgostite  gânguresc.  Întreabă  ea: 
   - Dragul meu, ce-ai   zice   să   ne   căsătorim   şi   să   avem  mulţi   copii  
împreună?   
   - Asta   cu   copii   nu  merge,   din   păcate,   la  mine.   Ştii, eu sunt pas-
teurizat, spuse el, oftând. 
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   Bulă  mergea  pe  cal.  Dintr-o  dată, a picat. 
   - De ce? 
   - S-a terminat calul. 
 

  
   Q: Ce-i  verde,  are  multe  ouă  şi  cântă?   
   A:  Fanfara  militară! 
 

  
   Un  arab  scutura  un  covor  de  la  etajul  4.  Un  trecător  îl  întreabă: 
   - Ce  are,  nu  porneşte? 
 

  
   Două  bufniţe  pe  cracă.   
   PRIMA: Buhuhu! 
   A DOUA: Buhuhu pe mă-ta, ce m-ai speriat! 
 

  
   Departe, peste 10 mări,  peste  10  ţări,  peste  10  oceane,  peste  10  
munţi,  peste  10  văi, peste 10 dealuri, peste 10 turme de oi, era o 
insulă   mică,   mică   în   mijlocul   căreia   se   afla   o   cocioabă,   iar   în  
cocioabă   locuia   un   pustnic.   Într-o   dimineaţă,   se trezeşte,   iese   din  
cocioabă,   priveşte   soarele   răsărind   deasupra   oceanului,   se  
întiiiindeeee — şi  spune  căscând: 
   - Aaaaaaahhh,  bă, dar ce departe stau! 
 

  
   James  Bond  se   întâlneşte  cu  un  melc  pe  stradă.  Se  uită   la  el  şi   îl 
salută: 
   - Eu sunt James... James Bond!  
   - Eu sunt melc... melc codobelc... 
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   Trei   lipoveni   aşteaptă   pe  malul  Dunării   să   se   prindă   ceva   în   un-
diţă.  Deodată, apare  un  porc  mistreţ. 
   - Mă,  dacă  ar  fi  Claudia  Schiffer!, zice primul. 
   - Ar  fi  bine  şi  dacă  ar  fi  nevastă-mea, zice al doilea. 
   Al  treilea  tace  puţin,  apoi  exclamă  cu  năduf: 
   - Cel  mai  bine  ar  fi  dacă  ar  fi  întuneric! 



   Voi   şase  sunteţi   cei  mai  buni   cinci  prieteni  ai  mei.  Dar  noi  patru  
suntem cei trei singurii doi... 



   Noaptea e mai frig ca afară. 
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   Erau doi copii: pe unul îl chema Ion şi  pe  celălalt îl chema insistent 
mă-sa  acasă. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  aleargă  melcul? 
   A:  Ca  să  nu-i fâlfâie ochii! 
 

  
   În timpul celui de-al  Doilea  Război  Mondial,  nava  de   război  Mis-
sissippi   mergea   pe   ocean.   În   depărtare, au   observat   o   lumină.  
Atunci, căpitanul  a  strigat: 
   - Noi  suntem  vasul  Mississippi  şi  vă  vom  distruge  dacă  nu  vă  feriţi! 
   - Bă,  mai  bine  daţi-vă  voi  la  o  parte,  ca  noi  suntem  farul! 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  burlac  şi  un  om  însurat? 
   A: Burlacul se poate da jos pe  ambele  părţi  ale  patului... 
 

  
   Într-un   avion,   pilotul   anunţă că   avionul   zboară   la   înălţimea   de  
10000  de  metri  şi, apoi, uită  deschis microfonul. Se aude: 
   - Am  chef  acum  de  o  cafea  şi  un  sex  oral. 
   O  stuardeză  aleargă  să-l atenţioneze  că  a  uitat  microfonul  deschis,  
la care un pasager îi spune: 
   - Domnişoară, aţi  uitat  cafeaua! 
 

  
   Q1:  Ce  face  o  vacă  la  lumina  soarelui? 
   A1:  Umbră. 
   Q2:  Ce  fac  două  vaci  la  lumina  soarelui? 
   A2:  Plajă! 
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   - Ştiţi  bancul  cu  maşina  roşie? 
   - Nici eu, dar  îmi  place  cum  sună! 
 

  
   Q: La ce folosesc indienii pieile de cai? 
   A:  Îşi  ţin  caii  în  ele. 
 

  
   - Alo, familia Popescu? 
   - Nu,  dom’le! Noi nici n-avem telefon! 
 

  
   Proful de sport:  
   - Bă,  căcatule,  dă-te  jos  de  pe  geam,  că  te  mănânc. 
 

  
   Q:  Ce  e  dacă  un  şofer  de  camion  se  pişa  în  zăpadă? 
   A: Iarnă. 
 

  
   Doi  oameni  repară  o  maşină.  Unul  îi  spune  celuilalt: 
   - Băi,  eu  cred  că  maşina  are  defectul  stricat. 
 

  
   - Ce  culoare  are  culoarea  roşie? 
   - Verde! 
 

  
   Proful de sport: 
   - Elevi,  mergeţi  unul  după  altul,  în  formă  de  grămadă. 
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   Un   tip   mergea   cu   maşina   în   afara   oraşului,   când, deodată, i se 
opreşte  motorul.  Cum  nu   se  pricepea  deloc,   îşi   smulgea  părul  din  
cap  de  necaz,  când  apare  un  cal  alb  şi-i spune: 
   - Vezi  că  e  înfundat  carburatorul,  îi  spune  ce  să  facă  şi  pleacă. 
   Tipul  rămâne  mască,  dar  face  ce   i-a  zis  calul  şi, minune: motorul 
porneşte!   Se   opreşte   în   primul   oraş, la   primul   poliţist, şi-i poves-
teşte  totul: 
   - N-o  să  credeţi  ce  mi  s-a  întâmplat:  mergeam  cu  maşina,  deodată  
motorul s-a  oprit  şi  a  apărut  un  cal  care  mi-a  spus  cum  să-l repar. 
   - Ce culoare avea calul, alb sau negru?, întreabă  poliţistul. 
   - Alb. 
   - Domnule!  Ai   avut  mare  noroc   că  nu  era  ăla  negru,   ca   şi   ăla   îţi  
spunea, dar nu se pricepe! 
 

  
   Q: Care-i  diferenţa  dintre  un  WC  şi  un  cimitir? 
   A: Niciuna!  Dacă  trebuie  mers,  atunci,  trebuie  mers! 
 

  
   Sunt  obosit,  îmi  cad  toate  mâinile  şi  picioarele!,  spune  leprosul. 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  dintre  un  vapor  şi  o  pisică? 
   A:  Cu  vaporul  poţi  să  baţi  cuie,  dar  pisica  nu  ştie  să  înoate. 
 

  
   Profa de mate:  
   - Aveţi  grijă  că marţi  vă  dau  lucrare  neanunţată  din  lecţia  de  zi! 
 

  
   Foştii  locuitori  ai  Egiptului  se  numeau  mumii. 
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   Punctul negru pe care tocmai  îl  vezi  că urcă  pe fondul alb este un 
păianjen  ascendent  pe  perete. 



   Q: Ce face un viking pe un aisberg? 
   A:  Îngheaţă... 



   Q:  Cum  se  poate  explica  pe  scurt  teoria  mulţimilor? 
   A:  Dacă, într-o  cameră, sunt   trei  oameni   şi   cinci  din  ei   ies  afară,  
atunci   trebuie   să   intre   doi   în   cameră pentru ca aceasta   să   fie   din  
nou  goală. 



   Q:  Un  tip  alb  are  bretele  verzi  la  pantaloni  roşii.  De  ce?  
   A:  Ca  să  nu-i cada pantalonii. 
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   Q:  Ce  e  alb  cu  negru  şi  zboară?   
   A:  Porumbelul  păcii  în  chiloţi  de  sport. 
 

  
   Un om se duce la un magazin cu  animale  de  casă  să   îşi  cumpere  
un  urs  polar.  Vânzătorul  îi  vinde  unul, dar  îi  atrage  atenţia: 
   - Ursul polar e un animal minunat. Dar, vă  atrag  atenţia:  să  nu   îl  
atingeţi  niciodată  pe  bot! 
   Trece   o   vreme   şi   omul   nostru   nu   se  mai   poate   abţine   şi   atinge 
nasul   ursului.   Acesta   se   ridică   în   două   labe, scoate   un   mormăit  
înfiorător   şi   se   porneşte   asupra   stăpânului.   Omul   nostru   fuge  
speriat pe trepte în jos, ursul, după  el.  Iese  în  curte, ursul, după  el.  
Iară   intră   în   casă,   iară   sus   pe   trepte.   Ursul   tot   după   el.   Cade  
fugăritul  extenuat  şi  ursul  îl  ajunge  din  urmă şi îl atinge cu laba pe 
umăr, zicând: 
   - A, tu erai!... 
 

  
   Q:  Cum  recunoşti  un  iepure  zburător? 
   A: Are un vultur pe spate! 
  

  
   Q:  De  că  are  ciocănitoarea  cioc? 
   A:  Ca  să  nu  se  bată  cu  capul de copaci. 
 

  
   Un  om  merge  prin  pădure  şi  vede  o  ciupercă.  Se  apropie  şi  zice: 
   - Oooo,  o  ciupercă! 
   Ciuperca  se  întoarce  şi  zice: 
   - Oooo, un om!... 
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Scatocaniscabro 

Diferenţa	  dintre	  o	  rachetă	  şi	  un	  căcat  
e	  că	  racheta	  încă	  n-ai mâncat. 
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   ALINUŢA:  Mamă, mamă! Nu mi-a mai  ieşit  niciun  coş  pe  faţă! 
   MAMA:  Ce  frumos,  Alinuţa! Dar de ce? 
   ALINUŢA:  Nu mai am niciun pic de loc! 
 

  
   Alinuţa  vine  la  bunicul  şi-i zice: 
   - Bunicuţule,  mai povesteşte-mi despre Cernobâl!  
   Bunicuţul, meditativ  şi  nostalgic: 
   - Alinuţa,  Alinuţa... E tare mult de-atunci...  
   Şi bunicuţul  o mângâie  pe  Alinuţa pe cap. Apoi  pe  celălalt. 
 

  
   Q: Cum se numeşte un lepros în cada de baie, după  ce  a   rămas  
numai oase?  
   A: Calciu efervescent. 
 

  
   ALINUŢA: Mamă,  mamă! Eu cu Simona ne-am jucat de-a doctorul! 
   MAMA: E un joc frumos! 
   ALINUŢA:  Dar  nu  ştiu  cum  se  coase  burta  după  operaţie! 
 

  
   Q: Ce face fleosc-fleosc  şi  apoi  sfâr-sfâr? 
   A: Doi  bebeluşi  gemeni  în  baia  de  acid  sulfuric. 
 

  
   Imnul scatofililor 
   Un  căcat  pe  băţ 
   Şi  pipi  în  chiloţei, 
   Aşa  te  răsfăţ  – 
   Tu  mănâncă  dacă  vrei! 
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   Alinuţa  mergea  pe  stradă  cu  două  furculiţe  în  mână şi  striga: 
   ALINUŢA:  Cine  vrea  să  se  uite  prin  binoclu?  Satisfacţie  garantată!  
Gratis! 
   Un   trecător   naiv   se   arată interesat.   Alinuţa   îi   bagă   furculiţele-n 
ochi.  Trecătorul  începe  să  urle: 
   TRECĂTORUL: Nu  văd  nimic! M-ai  păcălit! 
   Alinuţa  învârte  furculiţele  şi  îl  linişteşte: 
   ALINUŢA:  Stai,  că  încă  nu  l-am reglat! 
 

  
   Q:  Cum  îţi  dai  seama  că  un  lepros  a  făcut  baie  în  cada  ta?   
   A: Bucata  ta  de  săpun  e  mai  mare. 
 

  
   Alinuţa  o întreabă  pe mama sa: 
   - Mamă,  mamă! De ce mor brusc cei din familia noastră, aşa,  pe 
neaşteptate? 
   Mama  nu  răspunde,  Alinuţa  insistă. 
   - Mamă,  mamă? 
   Mama  nu  răspunde,  Alinuţa  insistă. 
   - Mamă,  mamă?! 
   Mama  nu  răspunde,  Alinuţa  insistă. 
   - Maaaaamă!... 
 

  
   Orgie scatofilă 
   Orice scato 
   Vrea orgie. 
   Au  căcat-o – 
   Meserie! 
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   Părinţii   Alinuţei   se   uită   la   televizor.   Alinuţa   trece   prin   faţa  
televizorului.  După  un timp, iar   trece  prin   faţa   televizorului.  După  
vreo cinci minute de pendulări prin  faţa  televizorului,  tatăl Alinuţei 
se  enervează  şi  îi zice soţiei: 
   TATĂL:   Dacă   mai   trece   o   dată   prin   faţa   televizorului, eu iau la 
bătaie! 
   MAMA: S-o  mai  şi  baţi  acum, nu  vezi  că-i spânzurată?! 
 

  
   Q:   Ce   fuge   mereu   înspre   perete   şi   strigă   când   se   loveşte   de  
acesta?  
   A: Un bebeluş  cu  două  furculiţe  în  ochi. 
 

  
   Alinuţa vine  de   la   şcoală   supărată   şi   se  angajează   într-o conver-
saţie  cu  mama  ei. 
   ALINUŢA:  Mamă,  Gigel  are un ceas cu cronometru... 
   MAMA:  Lasă,  lasă,  că  ce  ai  tu, n-are nimeni! 
   ALINUŢA:  Da,  şi  Ionel  are  breloc  cu  10  melodii... 
   MAMA: Lasă,  lasă,  că  ce  ai  tu, n-are nimeni! 
   ALINUŢA:  Da,  şi  Marcel  are  jocuri  electronice... 
   MAMA: Lasă,  lasă,  că  ce ai tu, n-are nimeni! 
   ALINUŢA:  Dar ce am eu, mă, mamă,  şi  n-are nimeni? 
   MAMA: SIDA, fata mea, SIDA! 
 

  
   Eroul lui Scato 
   Eroul lui Scato 
   Nu  mănâncă,  vere, 
   Doar  urină  bea 
   Şi  se  cacă  miere! 
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   ALINUŢA:  Ai  văzut  ce  ochi  are  fetita  vecinei  noastre? 
   TATA:  Da,  foarte  frumoşi!  Dar  de  ce  întrebi? 
   ALINUŢA: Uite-i! 
 

  
   Q: Cum  se  numeşte un lepros în cada de baie, după  ce  nu  a  mai  
rămas  nimic  din  el?   
   A:  Mămăligă... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mi-am rupt un deget! 
   MAMA:  Săraca  de  tine!  Unde  l-ai rupt? 
   ALINUŢA:  În ochii lui Gigel! 
 

  
   Q: Ce e mai distractiv decât  un  bebeluş  mort?   
   A:  Un  bebeluş  mort  în  costum  de  clown. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă, de  ce  trebuie  să  alerg  tot  timpul  în  cerc? 
   MAMA:  Fii  cuminte,  căci  altfel  îţi  bat  un  cui  şi  în  piciorul  celălalt! 
 

  
   Doi fac dragoste. La un moment dat, tipul, cu  gura  plină: 
   - Vai, draga mea, ce lapte dulce ai! 
   - Au,  au,  te  rog  să  nu  mă  apeşi  prea  tare  pe  sân  că  am  un  abces  
mamar... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă, mamă, încep  să  ameţesc! 
   MAMA: Nu fi aşa,  ăsta  e  doar  programul  de  prespălare. 
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   Se întâlnesc doi prieteni: 
   - De  ce  mergi  azi  aşa  îndoit  de  spate?, întreabă  unul. 
   - Ştii,  m-am  căcat  în  pantaloni!... 
   - Bine, dar  totuşi, nu  trebuie  să  mergi  aşa  adus  de  spate! 
   - Ştii,  nu  sunt  încă  gata... 
 

  
   Se întâlnesc  două  coşuri.  Zice  unul: 
   - Hei, unde-i frate-tău? 
   - E stors... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă, nu mai vreau la psihiatru! 
   MAMA:  Nu  mă  interesează  ce  vrei  tu,  vreau  să  ştiu  de  ce  plângi de 
fiecare  dată  când te bat. 
 

  
   Alinuţa   lipseşte   trei zile   de   la   şcoală.   Când   vine, o   întreabă  
învăţătoarea: 
   ÎNVĂŢĂTOAREA: De  ce  nu  ai  venit  la  şcoală? 
   ALINUŢA:  A murit mama! 
   ÎNVĂŢĂTOAREA:  Cum a murit? 
   ALINUŢA:   A   bătut   un   cui   în   perete   şi   s-a lovit cu ciocanul peste 
deget. 
   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bine, bine, dar nu se moare din asta. 
   ALINUŢA:  Se  chinuia  prea  mult   şi   tatei   i  s-a   făcut  milă  de  ea  şi-a 
împuşcat-o. 
 

  
   Q: Care  este  diferenţa  dintre  un  termometru  anal  şi  unul  oral?   
   A: Gustul. 
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   Două   babe   chioare   mergeau   pe   stadă. Una dintre ele vede o 
flegmă  verde  pe  drum.  Arată  cu  degetul: 
   - Ia  te  uita,  am  găsit  un  medalion! 
   Cealaltă  se  apleacă  şi  ţinând-o cu degetele, o ridică  în  sus: 
   - Ia  te  uită!  Are  şi  lănţişooor... 
 

  
   Drogurile scato 
   Drogurile scato 
   Din  căcat  se  fac, 
   Ai îmbulinat-o 
   De  le  deţii  vrac! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  unde-i Africa? 
   MAMA:  Taci  şi  intră  în  pachetul  cu  ajutoare... 
 

  
   Q: Ce  are  patru  roţi,  fumegă  şi  strigă?   
   A: Un autobuz  cu  bebeluşi,  în  flăcări. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  tata  aleargă  pe  stradă! 
   MAMA:  Taci  din  gură  şi  calcă  pe  acceleraţie!... 
 

  
   Se  întâlnesc  două  băşini. Primă  către  a  doua: 
   - Ssssssssservus... 
   A  doua  către  prima: 
   - Bubububuna ziua... 
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   Scatofilul junimist 
   Scatofilul junimist 
   E un scato junimist, 
   Scatofilul profitor 
   Este un capitalist! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,   de   ce   îmi   spun   copii   la   şcoală   că   sunt  
epileptică? 
   MAMA: Taci  din  gură  şi  scoate-ţi  picioarele  din  buzunare... 
 

  
   Anunţ  în Evenimentul zilei: De ieri, s-au pus în vânzare în România 
prezervative cu gust de brânză. 
 

  
   Q: Cum  se  numeşte  un  lepros  în  cada  de  baie?   
   A:  Ciorbă  de  carne. 
 

  
   Un   lepros   şi   un   bâlbâit,   colegi   de   celulă. Leprosului îi cade un 
deget. Îl  ia  şi  îl  aruncă  pe  fereastră.  După  câteva minute, îi mai cade 
un deget. Îl   aruncă   pe   fereastră.   După   alte   câteva minute, îi mai 
cade un deget. Îl  aruncă  pe  fereastră. Bâlbâitul, privind: 
   - Băăă.. băăăă... tuu... tuuuu... ai... aaaaiii... îîîîî... nnn... ce... ce... 
cee...   pppp...   uuuu...   ttttt   să...   să...   eee...   ee...   vaaaaa... dedede... 
zi?!... 
 

  
   Q: Care  e  cel  mai  bun  babysitter  care  îl  poţi  avea?   
   A: Un pitbull. 
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   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  poţi  să  îmi  dai  o  prăjitură? 
   MAMA: Ia-o de pe raftul de sus, din dulap! 
   ALINUŢA:  Mamă,  dar  n-am mâini! 
   MAMA: Eh, dacă  n-ai mâini,  nu  primeşti  prăjituri! 



   Q: Ce ar fi putut schimba masiv cursul istoriei? 
   A: Pitbull-ul din Bethleem. 



   Q: Cum  se  numeşte  un  lepros  în  apă  termală?  
   A: Supă. 



   Q: Cum  faci  un  bebeluş  să  râgâie?  
   A: Ciocăneşti  pitbull-ul pe stomac. 
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   MAMA:  Alinuţa,  fii  cuminte  şi  întoarce-te  în  casă! 
   ALINUŢA:  Nu. 
   MAMA: Alinuţa,  hai  te  roagă  mama...  urcă  cele  2  etaje  şi  vino   în  
casă!   
   ALINUŢA:  Nu  mamă,  că  iar  o  să  mă  arunci  pe  geam... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă, am  un  3  la  matematică! 
   MAMA: Nu-i nimic, tu  ai  şi  leucemie... 
 

  
   Cică, într-un bar din Texas, era unul, John, de care-şi  băteau  toţi  
joc. La un moment dat, vine  un  tip  la  el  şi  zice: 
   - Bă,  îţi  dau  10$  dacă  bei  din  scuipătoarea  asta! 
   - Bine, se face! 
   ...   şi   ia  scuipătoarea   în  braţe,  o  pune   la  gură  şi   începe:  "GLOMP,  
GLOMP, GLOMP"... 
   - Gata,  mă!  Ia-ţi  banii! 
   ... John, nimic: "GLOMP, GLOMP, GLOMP"... 
   - Gata, că  mi  se  face  rău! 
   ... John, nimic: "GLOMP, GLOMP, GLOMP"... 
   - Gata,  mă!  Uite  100$,  numai  opreşte-te,  dracu’! 
   ...  ăsta  nimic:  "GLOMP,  GLOMP,  GLOMP"... 
   Până la   urmă, termină.   Pune   scuipătoarea   jos,   îşi   ia   banii,   se  
şterge  la  gură  şi  dă  să  plece.  Tipul îl  întreabă: 
   - De ce nu te-ai  oprit,  mă?  Îţi  place  aşa  de  mult? 
   - Eh, pa dracu’! Nu puteam.  Era  toată  dintr-o  bucată! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  bunicuţul  e  pe  terminate! 
   MAMA: Atunci mai  pune  pe  el  nişte  benzină. 
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   Q: Ce  are  50  cm,  nu  se  mişcă  şi  face  femeile  să  urle  dimineaţa?   
   A:  Un  bebeluş  mort  în  pătuţ. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,   învăţătoarea   spune   că   am  un   cap  prea  
mare! 
   MAMA:  Taci  din  gură  şi  adu-ţi  pălărioara  din  garaj  ca  tata  să  poată  
gara  maşina!... 
 

  
   Într-o  discotecă, un  tip  agaţă  o  gagică  şi  pleacă  cu  ea  acasă.  Şi-o 
trag  ei  puternic  toată  noaptea  în  toate  poziţiile. Dimineaţa, gagica îi 
spune  tipului  cu  o  privire  vinovată:   
   - Trebuie să-ţi  mărturisesc  ceva.  Am  SIDA! 
   La care, tipul  răspunde  înţelegător:   
   - Nu-i   nimic,   eu   sunt   lepros   şi   mi-am pierdut scula în tine azi 
noapte... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu  vreau  să golesc gunoiul! 
   MAMA:  Taci  şi  înghite! 
 

  
   Q: Ce face un lepros într-o  discotecă?   
   A: Dansează  de  parcă  se  dezmembrează... 
 

  
   Mama Alinuţei  sună  la  urgenţe: 
   - Veniţi  repede, că  Alinuţa  a  înghiţit  creionul!   
   Vine  urgenţa  imediat, la care mama: 
   - Nu  vă  mai  deranjaţi...  am  găsit  altul. 
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   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu  mai  vreau  să  înghit  vomitativ! 
   MAMA:  Taci  din  gură,  Alinuţa!  Ciiinelui  îi  e  şi  lui  foame. 
 

  
   Q: Care  este  asemănarea  dintre  un  câine şi  un  ginecolog  miop?   
   A: Amândoi au nasul umed! 
 

  
   Iese într-o   zi   de   iarnă   şi   Alinuţa   cu   săniuţa   la derdeluş. Urcă ea 
dealul  cu  greu  şi  coboară. Ajunge jos,  o  calcă  o  maşină. Dar  Alinuţa  
nu  vrea  să  meargă  acasă: 
   - Nu  mă  duc  în  casă,  că  dacă  mă  duc,  mă  opreşte  înăuntru! 
   Şi  mai  urcă  o  dată,  tot  cu  greu, şi  coboară,  şi o  calcă  un  camion. La 
fel,  Alinuţa  nu  vrea  să  plece,  că  n-o  mai  lasă  la  sanie. Şi  mai  urcă  o  
dată  şi  coboară,  rănită,  fără  mâini, şchiopătând. Acum, o  calcă  com-
presorul  şi  o  face  foiţă  de  hârtie. O iau  copiii  cu  două  degete  pe sus 
şi  o  duc  la  uşă  la  maică-sa. 
   - Ding-Doong... 
   Maică-sa  răspunde  la  uşă  cu  lanţul  pus: 
   - Ce  vreţi,  aripa  voastră  de  puradei! 
   Ăştia, sfioşi: 
   - V-am adus-o  pe  Alinuţa,  c-a  călcat-o compresoru! Deschideţi, să  
vi-o  dăm! 
   - Nah, nah, nah...  băgaţi-o  pe  sub  uşă. 
 

  
   Vecinii Alinuţei  erau  foarte  fericiţi, deoarece  fetiţa  rânjea mereu. 
Într-o  bună  zi,  o  vecină  o  întrebă: 
   - De ce râzi mereu, fata mamii? 
   - Nu râd, aşa  îmi strânge mama  codiţe de tare! 
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   La mare: 
   MAMA:   Alinuţa, nu mai face   plajă   în mare...   Vezi,   dacă   ai   stat  
atâta  în  apă,  te-ai umflat! 
 

  
   Q: Cum  se  numeşte  un  lepros  pe  acoperişul  casei?   
   A: Pe aripile vântului. 
 

  
   Q: Cum  scoţi  un  bebeluş  din  oală  de  supă?   
   A: Cu polonicul. 
 

  
   ALINUŢA:  Tati, am  înghiţit  un  şoarece, ce  să  fac? 
   TATA: Du-te  la  maică-ta, să-ţi  dea  să  înghiţi  şi  pisica. 
 

  
   Q: Cum  se  numeşte  un  lepros  în  cada  de  baie?   
   A: Tabletă  solubilă... 
 

  
   Într-un veceu public,  doi  constipaţi  stau  în  două  cabine  alăturate  
şi  se  screm.  Se  aude  cam  aşa: 
   - Hiiii!... 
   Şi  tot  aşa, timpul trece, şi  nimic.  La  un  moment  dat,  se  aude  din  
una din cabine: 
   - Hiiii... hiiii... Pleosc!... 
   Celălalt  aude  şi-i spune primului cu invidie: 
   - Fericitule, ce noroc ai... 
   La care, fericitul răspunde: 
   - Ei, pe naiba noroc, mi-a  căzut  ceasul  în  veceu! 
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   Mama Alinuţei  intră  în  bucătărie  şi  începe  să  strige  la  Alinuţa: 
   - De câte  ori  ţi-am  spus  să  nu-ţi  mai  tai  unghiile  în  bucătărie? Uite 
câte  degete  ai  făcut  pe  masă! 
 

  
   Q: De ce i-a fost luat unui lepros permisul de conducere?  
   A: Şi-a uitat piciorul pe pedala  de  acceleraţie. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  poate  frăţiorul  să  joace  baschet  cu  noi? 
   MAMA: Alinuţa,  tu  şti  că  frăţiorul  tău  nu  are  mâini  şi  picioare! 
   ALINUŢA:  Da, ştiu.  Dar  vroiam  ca  el  să  fie  jucătorul  de  rezervă... 
 

  
   Q: Cum  scoţi  un  bebeluş  din  ceainic?   
   A: Cu paiul. 
 

  
   MAMA:  Alinuţa,  nu  mai  sări  într-un picior în faţa televiziorului!  
   ALINUŢA:  La...  la...  la...  la... 
   MAMA:  Alinuţa, nu  mai  sări  într-un  picior  în  faţa  televizorului! 
   ALINUŢA:  La..  la...  la...  la...  la...  la... 
   MAMA:  Alinuţa,  să  ştii  că  dacă  mai  sari,  îţi  tai  şi  celălalt  picior! 
 

  
   Q: Cum  poţi  face  un  bebeluş  să  înceteze  să  zbiere?   
   A: Cu un topor... 
 

  
   ALINUŢA:  Tată,  tată, nu-mi place la pescuit! 
   TATA: Taci din  gură  şi  nu  te  mai  zbate! 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

487 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  tata  mi-a  otrăvit  pisica! 
   MAMA: Lasă  dragă,  poate  că  a  fost  nevoit  să  o  facă... 
   ALINUŢA:  Nu, n-a  fost...  şi  doar  a  promis  că  mă  lasă  pe  mine... 



   Un compartiment de tren. Un tip, din când în când,  pune  o  sticlă  
cu  un   lichid   transparent   la  gură,   fără   să   invite,   conform  obiceiului  
nescris  al  politeţii,  şi  pe  ceilalţi, să  tragă  o  duşcă.  La  un  moment  dat, 
iese  pe  culoar  şi  se  duce  la  WC.  Ceilalţi  călători se  reped  la  sticlă  şi  
trag fiecare câte   o   duşcă,   pentru   a   se   răzbuna   pe   calic.   Toţi   au  
deziluzia  că  în  sticlă  e  apă  chioară.  Pe  toţi   îi   încearcă  o  remuşcare,  
aşa   că,   la   întoarcerea   tipului  de   la  WC,   îi   recunosc   că  au  băut  din  
sticla lui. Omul e consternat: 
   - Ştiţi,  eu  nu  beam  nimic  din  sticlă,  eu  sunt  astmatic! 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  tata  are  ceva  în  ochi! 
   MAMA: Lasa, manâncă şi  tu  restul... 
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   Se  înfiinţează  o  bancă  de  spermă  şi  un  sărman  cerşetor, auzind  că  
ăia   cumpără   spermă   la  preţul   de   100 de dolari pe 100 de grame, 
trage şi  el  o  labă  mică  şi  se  duce  cu  borcănelul  la  banca  de  spermă.  
Acolo, se  aşează  la  rând  şi  constată  că  se  aşează  o  gagică  la  coadă,  
chiar  în  spatele  lui.  Omul  stă  ce  stă  şi  într-un târziu  întreabă  timid, 
ca  să  se  asigure  că  nu  a  greşit  coada: 
   - Şi  dumneavoastră, tot pentru... vânzare  de  spermă? 
   - Mmmmmmhhhhhm... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  ce  culoare  au  ochii  lui  bunicul? 
   MAMA: Albastră,  dar  a  cam  ieşit  la  spălat. 
 

  
   Q: De  ce  a  închis  bordelul  din  colonia  de  leproşi?   
   A: Bacşişurile  au  fost  prea  mici. 
 

  
   La bloc, copiii strigau la mama Alinuţei: 
   - Tanti,  o  lăsaţi  pe  Alinuţa  la  fotbal? 
   - Da, copii, dar Alinuţa  nu  are  picioare... 
   - Tanti,  o  lăsaţi  pe  Alinuţa  la  fotbal? 
   - Da, copii, dar Alinuţa  nu  are  mâini... 
   - Tanti,  o  lăsaţi  pe  Alinuţa la fotbal? 
   - Da, copii, dar Alinuţa  nu  are  decât cap! 
   - Nu-i  nici  o  problemă!  Alinuţa  sare  aşa  de  bine... 
 

  
   Q: Ce face un lepros când  vede  o  femeie  frumoasă?   
   A: Aruncă  şi  el  un  ochi  pe  ea. 
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   Alinuţa  se  sărută  cu  Ionel.  Acesta  se retrage puţin: 
   - Alinuţa, vezi  că  ţi-ai  scăpat  guma  la  mine  în  gură. 
   Alinuţa,  împingându-şi  înapoi  limba  în  gura  lui: 
   - Nu  nu  e  gumă.  Sunt  doar  răcită... 
 

  
   Un individ vine într-un restaurant: 
   - Domnule, îi spune chelnerului, ai ceva de mâncare? 
   - Bineînţeles,  domnule! 
   - De exemplu? 
   - Azi, căcat  cu  ceapă. 
   - Numai atât? 
   - Numai... 
   - Dar  e  proaspăt?,  întreabă  clientul. 
   - Da, domnule... 
   - Nu-mi  rup  dinţii  în  el? 
   - Nu, domnule... 
   - Nici nu-l mănânc cu lingura? 
   - Nu, domnule... 
   - Bine, atunci adu-mi  o  porţie!   
   A doua zi vine din nou: 
   - Bună,  chelner,  azi  ce  ai  de  mâncare? 
   - Ca  şi  ieri,  domnule,  căcat  cu  ceapă... 
   - Tot  aşa  de  bun? 
   - Da, domnule... 
   - Atunci, adu-mi  o  porţie...   
   Şi  tot  aşa.  După  aproximativ  o  lună, apare mai agitat ca de obicei: 
   - Chelner, azi ce ai de mâncare? 
   - Ca  de  obicei,  căcat  cu  ceapă... 
   - Adu-mi  o  porţie,  te  rog,  dar  fără  ceapă, că  azi  am  o  întâlnire... 
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   Prietenul Alinuţei  o  pipăia în  bucătăria  familiei: 
   - Alinuţa,  de  ce  eşti  aşa  de  fierbinte? 
   - ... 
   - Alinuţa,  de  ce  eşti  aşa  de  fierbinte? 
   - ... 
   - Alinuţa,  de  ce  eşti  aşa  de  fierbinte? 
   - ...  
   Mămica Alinuţei,  trecând  prin  bucătărie: 
   - Las-o  dragă,  nu  vezi  că  e  în  cuptor? 



   Q: La care sport atletic  nu  este  recomandat  leproşilor  să  participe,  
din  motive  de  sănătate?   
   A:  Aruncarea  greutăţii. 
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   Q: Ce este Babylon? 
   A: Chestia care o şpreiezi  pe  bebeluşi, înainte de a-i  călca. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  pot  să  mă  spăl  pe  dinţi? 
   MAMA: Da, du-te  şi  adu’ borcanul!... 
 

  
   Furca  şi  bebeluşii 
   Q1:  Cum  urci  100  de  bebeluşi  care  zbiară  într-un camion?  
   A1: Cu furca. 
   Q2: Cum descarci un camion cu 100 de bebeluşi  morţi?   
   A2: Tot cu furca. 
   Q3: De ce descarci camionul cu furca? 
   A3: Ca să  vezi  care  din  bebeluşi  mai  e  în  viaţă. 
   Q4:   La  descărcare,   cum   îţi  dai   seama  că  ai  dat  de  un  bebeluş   în  
viaţă?   
   A4: Furca  începe  să  se  scuture. 
   Q5:   Cum  găseşti   un  bebeluş   în   viaţă   într-o  grămadă  de  bebeluşi  
morţi?   
   A5: Îi înlături  pe  cei  morţi cu furca. 
   Q6:  Care  e  diferenţa  dintre  un  camion   încărcat  cu  bebeluşi  şi  un  
camion  încărcat  cu  cărămizi?   
   A6: Cărămizile  nu  le  poţi  descărca  cu  furca. 
   Q7: Care  e  diferenţa  dintre  o  cisternă  cu  apă  şi  una  cu  bebeluşi? 
   A7: Apa  nu  o  poţi  încărca  şi  descărca  cu  furcă. 
 

  
   Doi  prieteni  mergeau  pe  stradă. Unul zice: 
   - Bă, dar bună  e  Alinuţa, soră-ta! 
   - Mă  bucur  că-ţi  place.  Mai  vrei  o  felie?... 
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   Un  tip  se  cacă  pe  el   şi  merge   la  o   toaletă  care  se  dovedeşte  a   fi  
închisă.  Bate  şi  aude  un  fâsâit  discret.  Aşteaptă. După  câteva minu-
te  bune,  începe  să  bată  în  uşă  strigând: 
   - Deschide,  mă,  că  altfel  sparg  uşa! 
   Fiindcă   nimeni   nu   zicea   nimic,   sparge   uşa   şi — ce vede? Un tip 
beat  criţă  caută  înnebunit  în  scoica  WC-ului, iar în jur, o  mulţime  de  
proteze... 
   - Mă,  cretinule,  ce  faci  aici, că  eu  mă  cac  pe  mine  şi  tu  te  joci... 
   - Nu, domnule, hâc!, am  băut  cam  mult,  mi-a fost, hâc, rău  şi  am  
vărsat.   Mi-am   scăpat   proteza   în   budă   şi   de   o   jumătate   de   oră   o  
caut,  dar  nici  una  nu  mi  se  potriveşte... 
 

  
   Alinuţa  e   fugărită  de  un  câine turbat. Câinele tot o muşcă   la  un  
moment dat,  din  alergare.  Alinuţa  se  opreşte şi  întoarce  la  el: 
   - Acum e rândul meu!... 
 

  
   Q: De  ce  e  aşa  de  greu  să  creşti  pitbulli?   
   A: Să  le  procuri  mâncare  durează  9  luni. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  de  ce  împingem  maşina  în  prăpastie? 
   MAMA: Taci  din  gură,  altfel  se  trezeşte  tata... 
 

  
   Dimineaţa 
   Scato,  când  se  scoală, 
   Trage  o  beşină, 
   Pe  cale  verbală, 
   Încât  toţi  leşină. 
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   Rulada 
   Un sovietic prost 
   S-a  căcat  pe  stradă. 
   Nu l-a îngropat, 
   A  făcut  ruladă! 
 
   Morala: 
   Dacă  mergi  pe  stradă 
   Şi  calci  în  căcat, 
   Chiar de nu-i uscat, 
   Mănâncă-l  ruladă! 
 

  
   Q: Cum  se  defineşte  răzbunarea?   
   A: Un bebeluş  cu  un  pitbull  în  dinţi. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă, e  aşa  fierbinte  în  cuptor!  Aş  ieşi  afară!    
   MAMA: Ai înnebunit?!  Vrei  să  ia  foc  toată  casa?... 
 

  
   Q: De ce iau unii ketchup-ul cu ei la WC?  
   A: Cu ketchup, cârnatul are gust mai bun... 
 

  
   Q: De  ce  ia  bătaie  leprosul  în  sala  de  bowling?   
   A: Nu  a  vrut  să-şi  scoată  degetele  din  bilă. 
 

  
   - De ce au îngropat-o  pe  Alinuţa  într-o  groapă  de  10  metri?   
   - Pentru  că  nu  au  putut-o dezlipi de pe autobuz. 
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   Q: Când iese un lepros din jocul de poker? 
   A: Când ceilalţi  i-au  luat  toată  mâna. 



   După   multe   tratamente   împotriva   o   cheliei,   un   tip   aude   de   un  
doctor  formidabil.  Ajunge  la  el  şi  acesta  îi  spune: 
   - Singura  posibilitate   este   să  bagi   capul   în   fofoloanca nevestii în 
fiecare  seară,  două  saptamâni la rând. 
   Omul   se   execută   şi   îi   creşte   un   păr   superb.  Merge   la   doctor,   îi  
mulţumeşte,   iar, la plecare, vede   pe   stradă   un   tip   mare,   care  
mergea  în  acelaşi  sens  şi  care  avea  o  chelie  respectabilă.  Generos,  
dorind  să-i  împărtăşească  reţeta,  îl  bate  pe  uriaş  pe  umăr  şi  vede  că  
individul are o barbă  imensă.  La  care  nu  poate  spune  altceva  decât: 
   - Scârbosule! 



   Q: Cum  ceri  o  leproasă  de  nevastă?  
   A:  Îi  ceri  mâna  părinţilor  ei. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 495 

  
   Alinuţa  înota  cu  tatăl  său.  Ajunsă  acasă,  mama  sa o  întreabă: 
   - Alinuţa  dragă,  ce  ai  făcut  azi  la  plajă? 
   - Am  înotat  mamă, cu tata! 
   - Şi  după  aia...  ce-a  mai  făcut  tata? 
   - A  înotat  şi  mai  tare! 
   - Şi  după  aia, iar a înotat? 
   - Nu  mai  ştiu, că  l-au mâncat rechinii! 
 

  
   Q: Ce  e  pentru  un  pitbull,  un  bebeluş  în  cărucior?   
   A: Mic dejun la pat. 
 

  
   Alinuţa  la  munte,  pe  marginea  prăpastiei. 
   MAMA: Alinuţa,  vezi  să  nu  cazi  în  prăpastie! 
   ALINUŢA:  Bineeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!... 
 

  
   Q: Cum  se  face  că  leprosul  nu  mai  poate  vorbi?   
   A: Pisica i-a furat limba. 
 

  
   Q: Ce  poţi  lua  dacă  scarpini  un  lepros?  
   A: O  bucată  de  spate. 
 

  
   Bucătărie  de  scatofil 
   La  bucătărie, 
   În  ţara  lui  scato, 
   E numai orgie, 
   La  wc  ei  papă. 
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   Ajunşi  acasă, Alinuţa   ia  toporul  şi  pleacă  să  se   joace  cu  păpuşile.  
Între timp, se  iscă  o ceartă  în  casă  şi  mama  Alinuţei  este  aruncată  în  
prăpastie.  Alinuţa  vine  plângând  în  hohote.  Tatăl  ei,   într-o  criză  de  
personalitate,  o  întreabă: 
   - Alinuţa   scumpă,   îţi   pare   rău   că   am   aruncat-o   pe   mamă-ta în 
prăpastie? 
   - Nu, mă!  Dar mă  oftic  că  am  pierdut  faza! 
 

  
   Q: Ce e un lepros  cu  părul  cărunt?   
   A:  O  păpădie. 
 

  
   La spitalul TBC, într-un salon, noaptea, un bolnav cu voce gâtuită: 
   - Soorăăă, dăăă-mi  nişte  aapăăă! 
   Vine aia în scârbă, i-aruncă   scuipătoarea.  Ăla  bea,  bea.  Bolnavul 
din patul vecin: 
   - Daa-mi  şi  miiiie! 
   - Nu pooooot, căăă  cuuuurge!... 
 

  
   Q: Care  e  cea  mai  grea  limbă?   
   A: Prima! 
 

  
   Alinuţa   se   trezeşte   noaptea, auzind   bătăi   în   geam.   Deschide   şi  
vede  o  cioară  mare,  neagră  şi  urâtă bătând  din  aripi  şi  croncănind: 
   - Te mănânc... te mănânc... te mănânc! 
   Alinuţa  fuge  speriată  la  mă-sa  şi  o  scoală  din  somn: 
   - Mami, mami, repede, că  mă  mănâncă  păsărica! 
   - Scarpină-te! 
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   Q: Care e motto-ul  unui  săritor  la  înălţime  lepros?  
   A: Numai  să  nu-ţi  pierzi  capul! 
 

  
   Scândurica de la pat 
   Şi-uite-aşa  am  să  mă  cac 
   Pe scândurica de la pat! 
 

  
   Q: Cum spargi o băşină  în  două?   
   A:  O  tragi  pe  nări! 
   Q: Dar în cinci? 
   A: Te  beşeşti într-o  mănuşă! 
 

  
   La spitalul TBC, un  moş  mergea  pe  coridor.  La  un  moment  dat, îi 
vine   să   tuşească.   Tuşeşte   de   numai   poate.   Horcăie   şi   după   aia  
scuipă   în   scuipătoare   şi   îi   pică   proteza   înăuntru.   Bagă  mâna  după  
ea,  sapă,  n-o  găseşte.  Trece  o  asistentă: 
   - Domnişoară,   nu   vă   supăraţi,   mă   ajutaţi   vă   rog   să-mi   găsesc  
proteza, că  mi-o picat în scuiptoare.  
   Tipa îşi  suflecă  miinecile,  îşi  bagă  miiinile,  sapă, scoate proteza: 
   - Uitaţi! 
   - A, nu, nu-i  asta  că  pe  asta  am  mai  încercat-o. 
 

  
   Alinuţa se   întoarce  de   la   şcoală   zgârâiată pe   faţă.  Când  mama  o  
vede, se  sperie  şi  o  întreabă: 
   - Spune  Alinuţa, cine  ţi-a  făcut  asta,  l-ai  putea  recunoaşte? 
   ALINUŢA:  Sigur  mamă,  am  urechea  lui  în  buzunar. 
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   Q: Ce se deplasează   pe   orizontală   cu   100   km/h   mişcându-se 
totodată  în  sus  şi  în  jos  pe  verticală?   
   A:  Un  bebeluş  legat  de  un  camion. 
 

  
   Q: Cum  se  salută  doi  leproşi?   
   A: Ce vânt te-aduce p-aici? 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  când  vine  mătuşa  Georgeta  la  cină? 
   MAMA:  Taci  din  gură,  nu  am  terminat-o  încă  pe  bunica... 
 

  
   Q: De  ce  vomită  beţivii  în  tomberon?   
   A: Ca  să  aibă  aurolacii  micul  dejun  la  pat. 
 

  
   Alinuţa  către  mama: 
   - Mamă  mă  pot  juca  cu  lopăţica  în  groapa  cu  nisip? 
   - Numai  după  ce  găsim  un  alt  loc  pentru  tata... 
 

  
   Q1: Ce e asta? (Ţine-ţi  mâinile  în  faţă  şi  scutură-le puternic)  
   A1: Un bebeluş  încă  în  viaţă. 
   Q2: Groaznic. Este ceva mai groaznic decât asta? 
   A2:  Un  bebeluş  viu,   la  baza  unei  grămezi  de  bebeluşi  morţi,  care  
încearcă  să-şi  croiască,  cu  gura,  drumul  la  suprafaţă. 
   Q3: Uf!... E ceva şi  mai  groaznic  decât asta?  
   A3: Bebeluşul  cu  pricina  e  de  vină. 
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   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  copii  spun  că  sunt  un  monstru! 
   MAMA: Nu, copilul meu, nu  e  adevărat.  Închide  cei  trei  ochişori  şi  
dormi... 
 

  
   Q: Cum  se  numesc  doi  bebeluşi  avortaţi  într-o  găleată?   
   A: Blood Brothers. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  tata  a  vomitat! 
   MAMA:  Grăbeşte-te  şi  adu  o  lingură,  pâna  nu  termină  sora  ta! 
 

  
   Q: Ce e mai hazliu decât  să  fixezi  un  bebeluş  în  cuie  de  perete?   
   A: Să-l  cauţi,  înainte,  şi  pe  frăţiorul  său  mai  mic... 
 

  
   Q: Ce-i zice leprosul unei prostituate?  
   A: Păstrează  restul... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă! Mamă!  Aici  miroase  a  hoit...   
   ALINUŢA:  Mamă!! 
   ALINUŢA:  Mamaaaaaaaa!!!... 
 

  
   Q: Care  e  diferenţa  dintre  un  avorton  şi  nisip?   
   A: Nisipul nu poate fi mâncat. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

500 

Rime de dulce 
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Dascălii	  sunt	  uluiţi,  
Nu mai e ca înainte...  
Absolvenţii	  lor	  tâmpiţi  
Au	  acum	  şi	  preşedinte!  
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Naufragiu în Pacific 

Lângă  o  insulă  uitată  din  Oceanul  Pacifíc 
S-a întâmplat un naufragiu, nici prea mare, nici prea mic. 
Nu  ştiu  care-a  fost  motivul  :  ceaţă,  valuri,  terorişti, 
Cert e c-au scăpat  cu  viaţă  o  mulţime  de  turişti. 
Dar  să  vezi  ce  întâmplare,  iaca,  pe  cuvântul  meu, 
Cum  se  joacă  cu  destine  bunul  nostru  Dumnezeu. 

Că  din  marea  incleştare,  din  a  valurilor  sevă, 
Au  scăpat  ca  prin  minune  doi  Adami  cu  câte-o  Evă  : 
Doi  broscari  şi  cu-o broscară,  doi  franţuji  si-o  franţuzoaică 
Doi  englezi  şi-o  englezoaică,  doi  rusnaci  şi  cu-o  rusoaică, 
Doi  nemţoci  cu  o  nemţoaică,  doi  arabi  si-o  arăboaică, 
Şi  doi  greci  cu  o  grecoaică  cu  mustaţă  de  tigroaică.   

Başca  au  ieşit  din  valuri,  cu  noroc,  doi  mexicani 
Şi  cu-o  mexicancă  trăznet,  la  vreo  optsprezece  ani. 
Şi-ncă  doi  yanchei  pur-sange  au  scăpat  şi  ei  uşor 
Evident  că  impreună  cu  americanca  lor. 
Şi-n  final,  să  vezi  necazu':  cocoţaţi  frumos  pe-o  stâncă, 
Uite c-au  scăpat  ai  dracu'  doi  români  şi  cu-o  româncă!  

Şi-a  trecut  vreo  săptămană  de  când  au  naufragiat 
Şapte  zile-n care-a naibii, multe s-au mai întâmplat. 
Că  broscanul  cel  mai  tare,  celuilalt  ii  sparse  faţa 
Să  rămană  numai  unul  pe  felie  cu  ragazza. 
Cât  despre  franţuji,  aceştia,  cum  ii  ştim  noi  plini  de zel 
Fac de-o  săptămână-ntreagă  sex  in  grup  cu  mademoiselle.  

Englezoii înc-aşteptă,  poate  pică  tam-nesam 
Cineva  să-i  introducă,  s-o  cunoască  pe  madam. 
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Ruşii-ncearcă  în  echipă  să  o  schimbe  pe  rusoaică 
Pe  vreun  kilogram  de  votcă  chiar  făcută  din  pufoaică. 
Nemţii  s-au uitat la valuri, pe-urmă  la  nemţoaica  lor 
Şi-au  plecat  în  largul  zării  înotând  cu  mare  zor.   

Beduinii,  vai  de  dânşii,  cum  nu  au  prea  multe-n  bilă 
Negociază  arăboaica,  cum  s-o schimbe pe-o  cămilă. 
Grecii  se  iubesc  pe  rupte,  iar  grecoaica  mică,  grasă, 
Blestemându-şi  a  ei  soartă  ii  priveşte  pofticioasă. 
Mexicanii se-apucară  cu  bărbaţii  să  trateze 
Cum  să  vândă  mexicanca  sau  măcar  s-o-nchirieze.  

Pe  yankei,  a  lor  femeie,  de  cinci  zile  îi  disperă 
Povestindu-le  de  drepturi,  libertate,  carieră.   
Iar  românii  cei  uniţi  în  cultură  şi  idei 
Au  format  fix...  trei  partide  si  se  ceartă  între  ei!" 

www.baricada.wordpress.com
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Trecutul nu e viitor 
 

A  fost  odată  ca-n povesti, 
A fost, de-ar  mai  fi  iară, 
Din  neamuri  tracice,  regeşti, 
O  prea  frumoasă ţară. 
 
Şi  era  una  pe  pământ 
Şi  mândră-n toate cele 
Cum e icoana unui sfânt 
Şi  Luna  între  stele. 
 
Mă  doare-n suflet când privesc 
La tot ce  se  întâmplă 
Şi  in  mormânt  mă  răsucesc 
Şi  cuie-mi  bat  în  tâmplă. 
 
Eu nu mai simt miros de tei 
În  viaţa  mea  postumă, 
Nu  văd  nici  vajnici pui de lei, 
Doar  mucegai  şi  humă. 
 
Luceferi  nu  mai  strălucesc 
Când  ţara  e  o  rană, 
Copiii mamele-şi  bocesc, 
Ca n-au  în  blide  hrană. 
 
Cântat-am graiul românesc, 
Această  dulce  limbă. 
Dar  astăzi,  cei  ce-o mai vorbesc 
Prin  alte  ţări  o  schimbă. 
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Degeaba le-am  lăsat  cu  dor 
O  "Doină",  să  tresară! 
Trecutul nu e viitor 
Şi  viaţa  li-i  amară. 
 
Nici harta nu-i ca-n  alte  dăţi, 
Din  Nistru  până-n Tisa. 
Moldova-i  astăzi  jumătăţi. 
Cât  rău  făcutu-ni-s-a! 
 
Degeaba scris-am eu scrisori 
Din vremuri de urgie 
Şi  m-am rugat de-atâtea ori 
Mai  bine  să  vă  fie. 
 
Avut-am  piatră  la  hotar 
Şi-n  ţara  noastră  singuri 
Cules-am  holde  din  brăzdar. 
Acum n-aveţi  nici  linguri  ... 
 
O,  biet  popor  român  sărac 
Cu-o ţară  Prea  bogată  ! 
Tu vino-i  răului  de  hac 
Să  nu  ţi-o  vândă  toată! 
 
Şi  dă-i  afară  pe  străini 
Cu  toţi  îmburgheziţii, 
Să  nu-ţi  mai  fie-n alte mâini 
Guverne  şi  poliţii! 
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Cu  trupe  de  comedianţi 
Numindu-le Partide, 
Sunteţi  românii  emigranţi 
Din  Rai  în  ţări  aride. 

Pierdut-aţi  banii  ţării-n vânt 
Şi-i  goală  visteria. 
Mai  daţi  şi  ape  şi  pământ 
Şi  vindeţi  România. 

Mihai Viteazu v-a  lăsat 
O ţară  mai  rotundă. 
Voi  azi  aţi  scos-o la mezat, 
Străinii  vă inundă. 
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Aveţi  întinsul  Bărăgan, 
Şi  nu  aveţi  o  Pâine. 
Aveţi  şi  turme  şi  ciobani, 
Dar  duceţi  vieţi  de  câine. 

Aveţi  bogaţii  munţi  Carpaţi 
Şi  dulcea  Mioriţa, 
Păduri  de  brazi  ce  vă  sunt  fraţi 
Şi  flori  în  poieniţa. 

Aveţi  o  deltă  ca-n  poveşti, 
Vedeţi  să  nu  v-o fure, 
Atâtea  ape,  atâţia  pe  şti 
Şi  nu  mâncaţi  nici  mure... 
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Nici  vii  pe  deal  nu  mai  zăreşti, 
Livezile se-uscară, 
Când  mărul  Ţarii  Române  şti 
Se-aduce  de  afară. 
 
Nu  vine  Mircea  cel  Bătrân, 
Nici  Ştefan  de  la  Putna, 
Să  vi-l  alunge  pe  păgân 
Când  voi  lăsat-aţi  lupta! 
 
Albastrul cerului senin 
Se-ntunecă  mai  tare 
De-atâţia  nouri  de  venin, 
De-atâta  delăsare. 
 
Nu  voi  a  vă-nvaţă  de  rău 
Ci-ncerc  a  vă-nţelege. 
De  ani  şi  ani  cadeţi  în  hău, 
Nimic  nu  vă  mai  merge. 
 
Ruşine  să  vă  fie-n veac 
Că  v-aţi  trădat  străbunii 
De  parcă  n-aţi  fi  pui  de  dac 
Ci rude-aţi  fi  cu  hunii  ! 
 
Lăsaţi  pe-ai  voştri  guvernanţi 
Să  vă  înece-n  smoală, 
Să  fiţi  doar  simpli  figuranţi 
În  ţara  voastră  goală... 
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Bacul  pe  uliţă 
 

Ne-aşteptam,  la  bac,  să  cadă 
Vreun elev, acolo, doi, 
Însă,  ca  după  război, 
Au  picat  elevi,  grămadă… 

Vai de noi! 
 
Li s-a dus în lume vestea 
Şi-am  zvârlit  spre  ei  săgeţi 
Ascultaţi  acum,  de  vreţi, 
Cum s-a derulat povestea! 

Să  vedeţi… 
 
Patru ani au dus-o bine, 
Lenevind  şi  petrecând, 
Fără  să  le  dea  prin  gând 
Că  năvalnic  vuiet  vine 

În curând. 
 

Nici  măcar  în  lună-o  dată 
Un caiet n-au  răsfoit, 
Şi-un liceu au absolvit, 
Însă  ziua  mare, iată,   

A sosit! 
 
Dintr-un  jeep,  la  bac,  răsare 
Un  băiat  al…  ştim  noi  cui, 
Arogant cum altul nu-i 
Şi  e  plin  de  îngâmfare 

Chipul lui. 
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Blugii  peticiţi  i-atârnă, 
Cinci ca el încap în ei, 
Dacă-l vezi, te-nchini la zei, 
Că  şi-a-nfipt  în  nara  cârnă 

Trei cercei. 
 
Uite-i buzunarul, frate, 
Mare cât o zi de post 
Şi  croit  c-un singur rost: 
Au  fiţuicile-adunate 

Adăpost! 
 
Îşi  aruncă  ochii,  roată, 
Prin lentile fumurii 
Şi  se-ndreaptă,  să  te  ţii, 
Către  zgomotoasa  gloată 

De copii. 
 
Cum se-apropiase  bacu’, 
Tatăl  său,  descurcăreţ, 
Pregătise-un  plan  măreţ, 
Ca  examenul  să-l ia cu 

Orice  preţ. 
 
Profitând de-mprejurare, 
Pe  băiat  îl  doare-n cot, 
Dar,  la  bac,  surpriză  mare: 
Camere de spionare 

Peste tot. 
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Inhibat din cale-afară 
Şi  mizând  pe  portofel, 
Nu s-a descurcat defel, 
Dar  noi  ştim  c-au  fost,  în  ţară, 

Mulţi  ca  el. 
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De  va  şti  să  dea  din  coate, 
Peste ani, nimic de spus, 
La  catedră  fi-va pus, 
La inspectorat sau, poate, 

Chiar mai sus! 
 
Că,  la  noi,  acela  care 
Se  târăşte-abia, abia, 
Cu  o  pilă  în  dotare, 
Poate  să  ajungă  mare, 

Doar  să  vrea. 
 
Poţi  preda  la  grădiniţă 
Chiar de n-ai  habar  să  scrii; 
Te  cruceşti  când  la  „copii” 
Pune-o  bravă  dăscăliţă 

Doar  un  „i”. 
 
Autori de perle crase 
Din  păcate,  nu  sunt  rari, 
Dezacorduri, faze tari 
Se-ntâlnesc  şi  pe  la  case… 

Mult mai mari. 
 
Şcoala-i  navă  în  furtună 
Ce de-un  timp  a  eşuat, 
Echipaju-i speriat, 
Şi-ar  fi  cazul  să  se  pună… 

Pe-nvăţat! 
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Nunta copilei 
 

A  fost  o  vreme  supărat   
Și, cât fusese suspendat,  
La  inimă  avea  un  cui,   
Dar, azi, ca el un altul nu-i,  
Căci  Eba,  Nicuşoara  lui,   

S-a  măritat.   
 
Şi  dacă  prinţi  din  largul  zării   
Şedeau  la  capătul  cărării   
Şi-i trimiteau bezele-ades,  
Ei inima nu i-a dat ghes  
Decât  când  şi-a  găsit  ales   

Mai  acătării.   
 
S-au  înţeles  dintr-un privit  
Şi  fata  nu  s-a-mpotrivit,  
Cum  a  făcut  cu  alţi  coconi   
De-asfaltatori  şi  de  baroni,   
Semn  că  puţinii  neuroni   

S-au  isprăvit.   
 
Gândindu-se atunci, ad-hoc,  
Că  nu  va  da  apă  la  scoc   
Acestei lumi care, perfida,  
Va spune despre ea, timida,  
Că-i  mai  deşteaptă  decât  SIDA,   

Că  nu-i deloc!  
 
S-a anunțat,  fără  istov,   
Că-i  nuntă  mare  la  Snagov,   
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La  care  cică-s  așteptați   
Puzderie  de  invitați,   
Numai  să  fie  îmbrăcaţi   

În haine mov.  
 
S-a dat de veste-n  lung  şi-n lat  
Că  vor  fi  singuri  în  Palat,   
Doar  miri,  şi  invitaţi,  şi  naşi,   
Nici  vorbă  nu-i  de  alţi nuntaşi,   
Şi  n-o  să  vezi,  la  mii  de  paşi,   

Vreun  nespălat.   
 
Căci  socrul  mic  a  dat  ucaz,   
În zi de luni, pe la amiaz,  
Ca  nici  ţipenie  de  om,   
Român de-o fi sau de-o fi rrom,  
Să  nu  stea  cocoţat  prin  pom   

Sau pe pârleaz.  
 
În  ziua  de  Răpciune  întâi,   
Oricine  fără  căpătâi   
Sau  paparazzi  băgăcioşi   
Din  perimetru  vor  fi  scoşi   
De  lefegiii  credincioşi,   

Cum  hotărât  îi.   
 
Când  soarele  a  scăpătat,   
Pe drum cu flori înmiresmat  
Aleargă  sutele  de  cai,   
Ducând  împărătesc  alai   
Spe locul unde socrul-crai  

I-a invitat.  
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Onaca,  fost  scufundător,   
Se-avântă-n fruntea tuturor,  
Veghind  făclia  din  garaj   
Ce-o  duce  Neamţu,  micul  paj,  
Iar MRU, prinzând curaj,  

E-n urma lor. 

Sosit  era  micuţul  Boc,   
Făcându-şi  printre  fuste  loc,  
Să-l  vadă  şeful,  socrul  mic,   
Cât a ajuns el de voinic,  
Că  şi-a luat, pe mai nimic,  

Pantofi cu toc.  
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Din  fund  de  munţi,  de  la  Pleşcoi,   
Purtând podoabe mai de soi,  
Blondina de la Cotroceni  
Făcea  furori  printre  meseni   
Şi  iar  le  promitea  pomeni,   

Chiar un purcoi.  
 
Să-i  facă  socrului  pe  plac,  
Roberta vine c-un abac,  
Gândindu-se  că-i necesar  
Să  socotească  ea,  măcar,   
La cât ajunge azi un dar  

De  om  sărac.   
 
De peste Prut, cum a aflat  
De  nuntă,  a  venit  Filat   
Să  îl  asigure  pe  Crai   
Că  fraţii  de  acelaşi  grai,   
Ca  să  nu-i strice bunul trai,  

Nu au votat.  
 
Şi  alţii,  Doamne!  Câţi  supuşi,   
Lingăi  ce-aşteaptă  pe  la  uşi,   
Ţineau  privirile  în  jos,   
La  socrul  mic  făcând  frumos,   
Cu gândul la un os de ros,  

Precum  Lăbuş.   
 
Şi-atunci  din  uriaşul  cort   
Ieşi  mireasa-n dalbu-i port  
Care-a costat vreo zece mii  
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De euro, cum auzii,  
Dar pentru astfel de copii  

Nu-i un efort.  
 
Dintr-o  mulţime  de  băieţi,   
Toţi  ca  şi  SIDA  de  isteţi,   
Aşa  cum  datinile  cer,   
A fost ales drept cavaler,  
Nu-i pentru nimeni un mister,  

Chiar  Poponeţ.   
 
Când  a  fost  vorba  de  ospăţ,  
Ce  opulenţă,  ce  dezmăţ!   
Un  râu  de  vin,  somon  şi  pui,   
Ficat  de  ciută  cu  gutui,   
Purcei n-aveai  unde  să-i pui,  

Să  dai  prin  băţ.   
 
Rapsozi de-ai  noştri,  populari,   
Ce  cântă  pe  la  case  mari,   
Nu  stau  o  clipă  la  cuvânt   
Şi-nchină  cânturi  după  cânt   
Mesenilor care-şi  fac  vânt   

Doar cu dolari.  
 
Trei  paşi  la  dreapta,  săltăreţi,   
Şi  doi  la  stânga,  mai  înceţi,   
Dar  nu  e  muzica  de  vină,   
Aici  e  vorba  de  doctrină,   
De  care  dânşii  vor  să  ţină,   

Cu  orice  preţ.   
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Când fu petrecerea în toi,  
Voinescu Sever, zis Cotoi,  
Pe  socru  îl  făcu  atent   
Că  mai  crescură  c-un procent,  
Conform sondajului recent  

Făcut  chiar  joi.   
 
Spre  ziuă,  mai  către  final,   
Ciocni Videanu în pocal  
Şi,  închinând  spre  socrul  mic,   
Îşi  drese  glasul  doar  un  pic   
Şi-i zise, ca unui amic  

Aflat pe val:  
 
Întru  mulţi  ani  să  ne  trăieşti   
Şi-acest  mandat  să-l  împlineşti,   
Să-ţi  fie  viaţa  fără  pante,   
Iar camere de-or fi vacante,  
Pe-nsurăţei,  la  vila  Dante,   

Să-i  găzduieşti! 
 
 
 

Hoţii 
 

Vin  ai  noştri,  pleac-ai  noştri, 
Noi  rămȃnem  tot  ca  proştii. 
Ǎia  hoţi, ăştia  hoţi, 
Mama  lor  la  toţi! 
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Tufă  (de  Veneţia)  şi  Fufă  (de  Century  Fox) 

A  fost  odată  un  coşmar,   
A  fost  ca  niciodată,   
Cu pile mari, la "marinar", 
O  blondină  fardată. 

Şi este una la babaci,  
Mai mare dandanaua, 
Că  are  un  "şut"  şi  nişte  craci  
De te-apucă  damblaua. 

Din umbra marelui palat  
Jipanul  şi-l  îndreaptă  
Spre ministerul nou creat 
Unde  "mogulii"  aşteaptă. 
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Şi  cum  priveşte  visătoare  
Spre  inşii  care-o  ştiu, 
Ea  le  arată  cu-ncântare... 
Degetul mijlociu. 

Le-arată  azi,  le-arată  mâini,   
Astfel răbdarea-i gata,  
Căci  ei,  tăcând  de  săptămâni,  
Îi vor chiar beregata. 

Şi  cum  ea  fundu-şi  rezema,  
Pe  Zeus  să-l aclame, 
Cu milioane arunca,  
Pe clipuri cu reclame. 

Dar pas cu pas pe urma ei  
În  minister  pândeşte   
Grupul lui Buldog, cu temei, 
S-o radă  mişeleşte. 
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www.rapandaku.ro

Şi  când  pe  cal  se  ţine  drept   
Cu  ţâţe  dolofane,   
Cei  galbeni  cu  săgeţi  pe  piept  
Îi  pregătesc  capcane. 
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Trecu  o  zi,  trecură  luni,   
Tot  hoinărind  prin  ţară   
Cu  ziarişti,  sărmani  şi  juni  
S-o  facă  populară. 

Ba la un jazz, ba fluierând  
Turismul  îl  sfârşea, 
Dar în "bidone" îndesând, 
Tainul ce-l strângea... 

Şi-aşa,  cei  galben  coloraţi  
Şi-au desemnat "organ",  
Au stabilit, ca  între  fraţi,   
Comisia Orban. 

Văzu  cucoana!  Mare  jale!   
Simţi  tremurătură,   
C-or s-o întrebe de parale: 
"Pe  unde  dispărură? 

www.baricada.wordpress.com
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Şi  trebui  de  El îndată 
Aminte  să-şi  aducă.   
Cu Mercedesul spre palat  
În  goană  o  apucă. 
 
- Cobori în jos, mărite  Zeu,   
Coboară  din  palat!   
Scutură-ţi  coama  ta  de  leu   
Şi  să  pornim  de-ndat’... 
 
... Spre OTV direct s-o  ţii,   
Să-mi aperi fecioria!  
Căci  liberalii  naşparlii   
Pornit-au  bătălia. 
 
Venind din cerul lui înalt,  
Mai iute decât vântul, 
Dădu cu capul de asfalt  
De  găuri  pământul: 
 
- Tu-mi  ceri  chiar  influenţa  mea   
Şi  zău,  mă  duc, că-mi place,  
Nu-ţi face griji cu DNA!  
Căci  ce  zic  eu,  EA  face. 
 
Şi  i-a dat DNA-ul NUP,  
Când nimeni nu-i ceruse.  
Şi  asfel  o  scăpă  de  zdup  
Pe blonda ce se duse... 
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Căci  Zeus  se  porni  la  drum,   
Cu nimfa sub aripe.  
El i-a  dat  funcţii  mari,   
Şi-acum regretă  acele  clipe... 

Căci  un  boc  mic,  fiu  de  pripas  
Ce  ajunse  dregător,   
Crede  că, după...  parastas,   
Va fi-nlocuitor... 

www.baricada.wordpress.com
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La  braţul  nimfei va zbura 
Direct în dormitor,  
De nurii ei s-o bucura, 
În tainicul amor... 

Când  galeş  o  priveşte...  în  sus, 
Şi  mâna  i-o  sărută,  
El  uită  de  cel ce l-a pus  
Şi  de  privirea-i  cruntă. 

Iată-l, aleargă  spre  palat,  
Atât de singuratic,  
Şi-o vede clar, pe ea în pat  
C-un plutonier romantic. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 525 

 
Ş-alţi  demnitari, care mereu  
Vor a fufei dotare!  
Însă  le  este  foarte greu,  
Să-şi  facă...  programare. 
 
Negocieri  se  ţin  acum,   
Doar  la  mişto  e  cearta: 
- ... Şi  fiindcă  vei  cădea  pe  drum 
În Parlament  ţi-e soarta! 
 
- Luceafăr  Zeu,  vede-te-aş  chior   
Şi  putrezit  la  soare! 
Tu  crezi  că  eşti  nemuritor   
Şi  eu  sunt  muritoare? 
 
Nu-mi lua al nemuririi dar  
Din sufletu-mi pustiu! 
Că  îţi  dau  o  sticla  de  Cotnar   
Şi  una  de  rachiu! 
 
- Ce-ţi pasă  ţie, chip de lut,  
De  pensii  şi  salarii? 
Eu  îmi  pun  basca  şi  mă  mut,   
M-aşteaptă  cocălarii! 
 
În  taioraşul  tău  cel  strâmt   
Norocul te petrece.  
Iar eu  prea  des  încep  să  simt   
Că-s  muritor...  şi  rece! 
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Doamne,  fă-mă  prost! 
 

De-ar  fi  să-i  luăm  pe  toţi  la  rând, 
Şi  actualii, dar  şi  foştii,   
Cei  mai  deştepţi  de  pe  pământ   
Au fost întotdeauna  
Proştii.  
Nu te ruga la ursitoare  
Să-ţi  facă-n  viaţa  ta  vreun rost,  
Mai  bine  urlă-n gura mare:  
"Iubite  Doamne,  fă-mă  Prost!".   
De  ce  să  tragi  ca  la  galeră,   
Să-nveţi  atâtea  fără  rost,   
De  vrei  să  faci  o  carieră   
Ajunge  numai  să  fii...  Prost.   
În lumea asta cu de toate,  
Unde se-nvaţă contra cost,  
Păcat  că  nicio facultate  
Nu  dă  şi  diploma  de...  Prost.   
Avem impozite cu carul,  
Dar  înotăm  în  sărăcie,  
Şi  ce  buget  ar  avea  statul   
Dintr-un impozit pe.... Prostie.  
Ei sunt ca iarba, cu duiumul,  
Să  nu-i  jigneşti,  să  nu-i  împroşti!   
O, Doamne, de ne-ar  creşte  grâul   
Cum  cresc  recoltele  de...  Proşti.   
Şi-n  lumea  asta  răsturnată,   
Unde cei strâmbi  
Sunt  cei  mai  drepţi,   
Savanţii  noştri  mor  de  foame   
Şi  numai  Proştii  e deştepţi... 
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Cheia 
 

 
Mari  poeţi,  de-a  lungul  vremii,  au  asemănat  femeia   
Cu o floare, cu un soare, c-o zeiţă,  cu-o scânteie,  

Cu  o  apă,  c-o  păpuşă...   
Eu, cum nu-s poet prea  mare,  zic  că  seamănă  c-o  uşă.  
Uşa  către  fericire,  uşa  către  mângâiere,  
Uşa  ce  spre  taine  duce  galopând...  luna  de  miere.   
Uşa  către  înrobire,  uşa  jugului  etern,  
Uşa  care  îţi  deschide  perspectiva spre infern...  
Deh, dar ca s-ajungi  să  intri,  e-o  problemă  delicată,  
Fiindcă,  mai  întâi  de  toate,  uşa  trebui’ descuiată.   
Şi  treaba  se  face  bine  şi  devine  fericită   
Nu cu cheia la-ntâmplare,  ci  cu  cheia  potrivită.   
Cheia  ei  originală,  orice  uşă-n lumea asta,  
După  nuntă  şi  tradiţie  are  cheia  ei  şi...  basta!   
Dar  de  iei  un  gen  de  uşă,  simplă,  dublă  sau  de  tei,  
Şi-ai  să  vezi  că  merg  la  dânsa  două  sau  mai  multe  chei,  
Stai, n-o  sparge  cu  toporul,  nu  ţipa,  nu  fă  scandal,   
Ia-ţi  mai  bine  portofelul şi  te  du  la  tribunal.   
Ca  să-ţi  iei  o  altă  uşă,  liber  trebuie  să  fii,  
Şi-asta  costă,  după  leafă,  de  la  3  la  7  mii!   
Când  alegi  o  uşă  nouă,  trebuie  s-o  faci  cu  artă,  
Să  n-aibă,  Doamne  fereşte,  broasca  defectă  sau  spartă...   
Că broasca  atât  e  bună,  până  n-a  scăpat  la  chei,   
Că  pe  urmă  n-o  mai  fereci,  nici  cu  două, nici cu trei.  
E  asemeni  cu  ulciorul,  care  dus  prea  des  la  apă   
Te  trezeşti  că-i  sare  smalţul,  ori  se  sparge,  ori  se  crapă.  
Uşa  este  ca  găina,  că  abia  când  e  bătrână,  
Mai  matură  şi  mai  coaptă,  face  supa  cea  mai  bună.   
Da,  dar  care  om  în  viaţă  nu  şi-a spus în gândul lui:  
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"Dă-o  dracului  de  supă,  vreau  un  picioruş  de  pui"?   
Uşa  este  ca  un  loto,  zice  puştiului  un  tată,  
Nu e nicio  diferenţă  - dai  un  ban,  mai  tragi  odată. 
Însă,  dragul  tatii,  află,  nu  ţine  cât  veşnicia,   
Că, exagerând  cu  joaca,  ţi  se  strică  jucăria.   
Am  văzut  o  uşă  care  a  trăit  în  viaţa  toată   
Ca  o  sfântă  cuvioasă,  şi-a  murit  nedescuiată.  
A urlat la dânsa cerul, cu o voce ca de crai:  
"Hei,  stafie  îngălbenită,  poate  vrei  să  intri-n rai?  
Marş  la  iad,  acolo-i locul pentru-o  scândură  uscată,  
Ai  trăit  degeaba-n  lume  şi-ai  rămas  tot  încuiată."   
Ce  te  temi  mereu  de  uşă?,  o  să-mi  spuneţi  cu  temei.  
Habar n-am.  Aveţi  dreptate,  să  vorbim  atunci  de  chei. 
Fiindcă  principalu-n lume nu e gândul, nici ideea,  
Nu e focul, şi  nici roată,  principalul  este  cheia.  
Şi  există  chei...  o  groază!  Câţi  bărbaţi,  atâtea  chei,   
Că  de  când  e  lumea-lume,  cheile  le  ţin  la  ei.  
Unele  sunt  lungi  şi  groase,  sau  subţiri  ca  un  şiret,  
Altele - mici, delicate, ce deschid  şi  un  fişet.   
Principalul nu-i  mărimea, important - la  orice  uşă  -  
E  să  se  lovească  cheia  şi  să  fie.....  jucăuşă.   
Să  nu  se  îndoaie-n  broască  şi  să  ţină  la-nvârtit.  
Chei  de  lacăte,  valize,  de  casete,  frigidere,   
De  cămări,  de  mănăstire,  pivniţe  sau  şifoniere,  
Ar  mai  fi  cheia  franceză,  cheia  la  casa  de  bani,   
Cheia  de  la  Turnul  Londrei  sau  făcută  de  ţigani,   
Dară,  ce  te  faci  amice,  că, din sute de modele,  
Tu  te  chinui  toată  viaţa  cu  o  cheie  de...  sardele?   
Merge ea cât merge bine, dar apoi prinde rugina,  
Şi-atunci nici Gerovitalul n-o  mai  scoate  la  lumină!   
Poţi  să-i  dai  cu  glaspapirul,  şmirghel,  pile,  ciocolată,   
Tot ce-ncerci este zadarnic,  ţi-a  ieşit  din  uz  şi  gata! 
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Geaba-ncerci, geaba  te  zbuciumi  şi  degeaba-ţi  ieşi  din  fire. 
Nu  te  mai  văita  la  lume,  nu  e  vina  nimănui,   
Leag-o cu-n  şiret  sau  fundă,  fă-i  un  nod  şi  pune-o-n cui!  
Sunt atâtea chei pe  lume,  cheia  "sol"  şi  cheia  "fa",  
Dar asta nu te-ncalzeşte, dacă  n-ai tu cheia ta.  
Şi, zicând,  cum  zic  bătrânii, visând tinereţe  nouă,   
Zici, privindu-ţi amintirea: "Ah, de-aş  fi  avut  eu două!".  

 
 

Taurul 
 

Câtă  furie  şi  carne 
Ce grumaz,  ce  nări,  ce  coarne, 
Ce  putere  de  huidumă! 
Bou,  nu  glumă! 

 
 

Cucul 
 

Cenuşiu  şi  cabotin   
Pune oua-n  cuib  străin.   
Ca  un  fante  zăbăuc   
Şi  trăieşte  singur  cuc. 

 
 

Omul 
 

Cap, grumaz, torace, pântec.  
Mâini, picioare, oseminte, 
Doruri, zâmbet, versuri, cântec, 
Suflet  mult,  şi-un dram de minte. 
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Declaraţie de dragoste 
 

I love you atât de tare  
Încât I believe că  mor... 
You are so încântătoare!  
Oh, my dear, cât te-ador! 
When I go la braţ cu tine 
Mă simt very măgulit, 
Că are looking toţi la mine,  
Oh, l'm so, so fericit! 
All ar fi atât de bine,  
But, you see, nu-i chiar aşa,  
Căci I tell ce simt în mine,  
Dar tu smile şi smile într-una  
And I think că spun traznăi.  
Please, don't face pe nebuna  
Şi mai look în ochii mei! 
Understand? I love you, dragă!  
You are totul pentru mine, 
But is difficult, vezi bine!,  
Căci your mother is pe fază  
Şi, din five în five minute,  
Carefully te controlează! 

 
 

Cameleonul 
 

Îşi  schimbă  faţa  cu  iuţeală 
Trăind prin arborii de soi 
Din  depărtarea  tropicală. 
Dar se  găsesc  şi  pe  la  noi... 
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Către  cetăţeanul  de  la  bloc 

Cetăţene  de  la  bloc,   
Taie aia-n loc de porc! 
Ca  să  ai  masa  bogată,   
S-o  tai  când  o  fi  sculată! 

Pielea s-o  umpli  cu  varză,   
S-o  mănânci  la  Bobotează! 
Când  noi  mâncăm  caltaboşi,  
Tu  mănânci  un  coi  cu  borş. 

Când  o  fi  la  fripturică,   
Tu  să-ţi  aminteşti,  bulică:   
Eu  dădeam  boabe  la  porc,  
Tu beleai aia la bloc! 

În  loc  să-ţi  cumperi  purcică,  
Ţi-ai  luat  maşină  mică!   
Iar  în  seara  de  Crăciun,   
Să  vii  sa mă  pupi  în  cur! 

Când  vă  plimbaţi  cu  maşina,  
Să  va  mirosiţi  băşina, 
Fiindc-aşa  meritaţi,   
Fasole-n  loc  de  cârnaţi! 

Când  ai  pofta  de  şorici, 
Pune mâna pe carici, 
Strânge  tare,  cu  căldură, 
Pân’  ţi-o  veni  zamă-n  gură! 
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Pentru anul care vine,  
Fii atent colea la mine: 
Dacă  nu  îţi  cumperi  porc   
Iar  beleşti  aia  de-un cot! 
 
La  anul  şi  La  mulţi  ani! 
 

 
Răspunsul  cetăţeanului  de  la  bloc 

 
Cetăţene  gospodar,   
Care  eşti  proprietar,   
Mi-ai trimis a ta urare 
În  ajun  de  sărbătoare: 
 
Să  tai  aia-n loc de porc,  
Fiindcă  locuiesc la bloc.  
Mă  simt  dar  şi  eu  dator,   
Să  îţi  fac  un  pluguşor: 
 
E un lucru foarte bun  
Să  tai  porcul  de  Crăciun.   
Dar tot anu-ai fost porcar  
Şi  miroşi  a  bălegar! 
 
Nu  ţi-ar  prinde  rău  o  baie,   
Să-ţi  speli  jegul  de  pe  coaie!   
Tu nu te-ai  spălat  de-un an,  
Că  nu  încapi  în  lighean! 
 
La bloc am calorifer 
Şi  nici  nu-mi  pasă  de  ger!   
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Iar tu, dragul meu amic,  
Dormi cu nasu-n cur de frig! 
 
Eu  stau  cu  aia  sculată,   
Tu  cu  mâna  pe  lopată, 
Să  faci  pârtie  prin  curte,   
Iar seara nu-ţi  vine-a... Du-te! 
 
Dacă-ţi  vine  o  băşină, 
Alergi  tocmai  în  grădină,   
Prin  băltoace  şi  noroi,   
Şi  te  ştergi  la  cur  cu  foi. 
 
După-atâta  chin  şi  jale,   
Te  gândeşti  cu  supărare   
Să-ţi  bagi  aia-n el de-porc. 
Tot mai bine e la bloc! 
 
La  anul  şi  La  mulţi  ani! 
 
 
 

Constatare 
 
Nu prea au dreptate  
Unele zicale: 
Cei ce dau din coate  
N-ajung coate goale. 
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Etică 
 

Respectul cuvenit 
E demonstrat 
Cu capul descoperit, 
Nu aplecat. 
 
 

 
Mă-nsurai 

 
Mă-nsurai  şi  luai  nevasta 
Ce mai dandana 
Caci mi-a adus cu zestrea ei 
O  sobă'n  odaie. 
în  prima  seară  ruşinoşi 
N-am  scos  măcar  o  vorbă, 
Cu toate c-aş  fi  vrut  să  bag 
Măcar  un  băţ  în  sobă. 
A  doua  seară  tot  aşa 
Zicea  că-i fac durere 
Că-i  stric  sobiţa  ce  i-a dat 
Măicuţa  cu  plăcere. 
A  treia  seară  n'am  răbdat 
Si-am  încercat  sobiţa 
Un  lemn  în  sobă  am  băgat 
Şi  s'a  stricat  uşiţa. 
Dar  când  să-l bag eu mai adânc 
Soba  era  stricată 
Ca unul prost înaintea mea 
Băgase-n  ea  o  ciotcă. 
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Tot  aşa  mă  bate  gândul 
 

Tot  aşa  mă  bate  gândul   
Să-mi  las  casa  şi  pământul   
Să-mi  iau  caii  şi  hamuri  bune   
Să  mă  duc  cu  mândra-n lume 
— Hai, hai, mândruliţa  mea 
Cu  căruţa  dobrogeană   
Şi  mândruţa  bănăţeană 
Astăzi  inima  îmi  cere   
S-am  drăguţă  şi  muiere 
Muierea  să  mă  grijască  
Drăguţa  să  mă  iubească  
Niciodată  nu  e  bine   
Să-ţi  iei  muierea  cu  tine 
Eu  iubesc,  tata  iubeşte 
Lumea  rău  ne  povesteşte  
Eu iubesc că-s tinerel 
Tata  mai  poate  şi  el 
Dac-ar  iubi  şi  mama  
S-ar  duce  dracu’  casa  
Astăzi  nu  contează  anii   
Doar  maşina  şi  cu  banii  
Tot  aşa  mă  bate  gândul   
De  ai  bani  şi  sănătate   
Ai  şi  de  dragoste  parte  
Să  ai  bani  să  ai  palate   
Dacă  nu  ai  sănătate   
Te  duci  şi le  laşi  pe  toate 
— Hai,  hai,  mândruliţa  mea 
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Observaţie 
 

Azi  politeţea  după  unii 
E  o  rămăşiţă  din  trecut. 
De  când  cu  barba  şi  perciunii 
Obrazul  e  ca  dispărut. 

 
 

Timpuri 
 

Aş  citi,  dar  n-am  lumină! 
Aş  pleca,  dar  n-am  benzină! 
Aş  mânca,  dar  n-am mâncare! 
Aş muri, n-am lumânare! 

 
 

Căţeii 
 

Prin sat treceau holteii 
Şi  era  noapte-n toi 
Şi  îi  lătrau  căţeii...   
De usturoi. 

 
 

Vendetă 
 

Lasă!  Ştiu  cum  să  mă  port.   
După  cât  m-a insultat  
N-am  să-l iert  
Nici  să-l  văd  mort   
De beat. 
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Cântecul iubitorului de lichior 
 

Sunt  beţiv  şi  vinu-mi place  
Şi  sunt sigur c-am  să  mor   
Şi-am  să  las  la  toţi  colegii   
Numai sticle cu lichior.  
La  mormânt  când  mă  veţi  duce   
Lângă  crâşmă  să opriţi   
Şi  cu  vinul  cel  mai  dulce   
Pe  obraz  să  mă  stropiţi.   
Lumânări  sa  nu-mi  aprindeţi   
Cu  ţigări  să  m-afumaţi,   
La  cap  cruce  să  nu-mi  puneţi   
Un  butoi  să-mi  aşezaţi.   
Pe  butoi  aşa  să  fie   
Ulcioraşul  şi-un stacan,  
Ca  să  ştie  toată  lumea   
C-a  murit  un  beţivan.   
La  mormânt  sa  nu  mă  plângă   
Decât fete de liceu.  
Las, să  ştie  toată  lumea   
Că  n-am fost un derbedeu.  
Lumânări  să  nu-mi  aprindeţi 
Din  ţigări  să  m-afumaţi, 
Clopotele  să  nu  trageţi, 
Din  pahare  să  sunaţi. 

 
Sunt  beţiv  şi  vinu-mi place  
Şi  sunt sigur c-am  să  mor   
Şi-am  să  las  la  toţi  colegii   
Numai sticle cu lichior. 
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Scrisoare de la mama 
 

Ionică, nu sunt  supărată,  
Că  doar  eşti  unicul  meu  fiu.   
Nu  ţi-am scris vreme-ndelungată,  
Fiindcă  adresa  nu-ţi  mai  ştiu.   
Sunt  bine,  inima  adică   
Mă  supără  din  când  în  când.   
Dar nu m-ar mai durea, Ionică,   
De mi-ai trimite tu un rând.  
Ionică,  Ionică,  Ionică, 
Băiatul meu cel bun, 
Te-aşteptă  o  bătrânică   
Departe într-un  cătun. 

 

 

Mişu  şi  nevasta 

Mişu  şade  cu  nevasta, 
Tremurând în ploaia rece. 
Toate trec în lumea asta, 
Dar troleul nu mai trece.  

 
Ea protestă, cu gura-i  roză,  
Şi  obrajii  rumeni  de  garoafă:  
- Spun doftorii c-am  scrofuloză! 
Dar, ce-s  eu,  scroafă? 
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Reclame  vechi  şi  noi 

 
 

Produsele firmei Knorr 
Fac din orice om tractor. 

 
Vrei  să-ţi  satisfaci  nevasta? 
Cumpără-ţi  saltea  Relaxa! 

 
Mâncaţi  Coji de Mere verzi, 
Şi-o s-ajungeţi somalezi. 
 
Vreţi  să  beţi  din  gin  Covasna? 
Oferiţi-vă  nevasta! 

 
Vreţi  să  vă  păstraţi  nevasta? 
Oferiţi-i gin Covasna! 

 
Foloseşte  Ciocârlia! 
Îţi  rămâne  doar  gingia. 
 
Oameni, oameni! 
Cumpăraţi  aparatul  de  radio  Balada! 
În  două  săptămâni  rămâneţi  doar  cu  lada! 
Are  şapte  lămpi:  două  arse,  cinci  lipsă! 

 
Sutienul de Napoca 
Face pieptul ca şi  roca. 

 
Nu  e  carte  că  Shogun-ul, 
Nici maşină ca Lăstunul! 
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Iubire 

 
Draga  mea,  fără  cuvinte,  
Doar din ochi pricepe toate.  
Numai  când  mă  uit  la  dânsa   
Şi-mi răspunde:  nu  se  poate! 
 
 

Politice 
 
Ion Iliescu: 
Chiar dacă  are  nevastă, 
Iliescu, precum ştii, 
S-a  născut  cu  sula-n coastă! 
De-aia n-a  făcut  copii! 
 
Petre Roman: 
N-are gât, dar nici pereche,  
Şi-i  român  de  viţă  veche, 
Zic femeile în cor 
Că-l doresc în fundul gol! 
 
Soţiile  senatorilor  UDMR:   
Erzsi, Ibi-s furioase: 
- E-n  Senat  bărbatul  meu!  
Spălăm  singure  la  vase   
Şi  suntem  UdeMeReu... 
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Ţiganiada 

Ţiganca  mea  face  cercei, 
Eu îmi bag scula în ei! 
Ţiganca  mea  face  ceaone 
Şi  câştigă  milioane! 
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Prietenie 

 
Te-am  înălţat  atât  de  sus, 
Iubitul meu amic, 
Încât  să  nu  te  miri  că-mi pari 
De jos atât de mic. 

 
 
 

Absurdităţi 
 

1. 
Numai  vin  şi  ţuica-mi place  
Cu licoarea din fântâni!  
Atunci, drace cum se face  
Că  am  apă  la  plămâni? 
 
2. 
Oftez mereu, vai!, în  oftat  mă  împiedic!  
Trec din oftat în alt oftat. Vă  rog,  
Salvaţi-mă,  aduceţi-mi un medic  
Oftalmolog. 
 
3. 
Şi  în realitate, prin aceea,  
Că  toate  acţiunile  sunt inventate, 
Cu  cât  cineva  ştie  mai  puţine, 
Cu atât îi este mai  uşor  să  dea  sfaturi. 
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Maimuţica 
 

Odată, o  maimuţă  din  neamul  Anecdotic, 
Venind la sfat pe-o  creangă  de  arbore  exotic, 
A  zis:  Atenţiune!  Sunt  foarte  afectată! 
Tot  circulă  o  vorbă,  deloc  adevărată 
Că  omul  ar descinde  din  buna  noastră  rasă. 
Ba chiar  ideea  asta  îmi  pare  odioasă! 
Şi,  zău,  savantul  Darwin,  tot  neamul  ni-l  jigneşte 
Când spune cum  că  omul  cu  noi  se  înrudeşte! 
Aţi  pomenit vreodată  divorţuri  printre  noi? 
Copii  lăsaţi  pe  drumuri  sau  arme  de  război? 
Am  inventat,  noi,  cipuri  şi  alte  drăcării? 
Însemne  sataniste,  otrăvuri,  şmecherii? 
Văzut-aţi  pe  vreunul,  retras  în  jungla  deasă, 
Ca  să  scornească  arma  distrugerii  în  masă? 
Tot  ce  lăsăm  în  urmă,  când  mai  sărbătorim, 
E biodegradabil. Natura o-ngrijim. 
Iar  omul  otrăveşte,  în  fiecare  zi, 
Păduri,  câmpii  şi  ape,  şi  zările-azurii... 
N-avem starlete porno sau dive-travestiţi, 
Şi,  orişice  s-ar  zice,  nu  suntem  troglodiţi! 
Cine-a  văzut  în  hoardă  la  noi  bolnavi  mintali, 
Drogaţi, lacomi de sânge sau homosexuali, 
Escroci,  bandiţi, gherile sau vreo tutungerie? 
În neamul nostru  nobil  nu  vezi  aşa  prostie! 
Noi n-avem mafii crude  în  stirpea  noastră-aleasă, 
Nici  terorişti,  nici  dogme,  nici  luptele  de  clasă... 
Cât  am  bătut  eu  jungla,  scuzaţi,  n-am observat 
În  obştea  maimuţească  vreun  cocotier  privat. 
Urmând  calea  cea  bună  şi,  evident,  corectă, 
Adolescenţii  noştri  părinţii  şi-i  respectă. 
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În ierarhia noastră,  cum  e  firesc  şi  drept, 
Devine  şef  acela  viteaz,  agil,  deştept, 
Capabil  viaţa  obştei  s-o  ţină,  s-o  păzească, 
De  rele  şi  primejdii  turma  să  şi-o  ferească. 
Adesea  şeful  nostru  îşi  riscă  mândra  blană, 
Ca  turmei  să-i găsească  loc  de  dormit  şi  hrană. 
Pe când, priviţi! La oameni,  ferească  Domnul  sfânt, 
Şefi  sunt  cei  fără  suflet  şi  fără  de  cuvânt, 
Corupţi,  vicleni,  jigodii,  cu  gura  cât  mai  mare, 
Nebuni  după  putere  şi  după  bunăstare! 
De turma lor n-au  grijă  nici  cât  un  bob  de  mei, 
Contează  doar  averea  şi  înmulţirea ei. 
Nu  veţi  vedea  vreodată,  cât  soarele  şi  luna, 
O  minte  de  maimuţă  dospind  în  ea  minciuna. 
La  om,  tot  ce  înseamnă  minciună,  intrigi,  ură, 
Sunt  legi  de  referinţă,  a  doua  lui  natură. 
Chiar dac-aş  fi  silită  de  vreun  laborator, 
N-aş  deveni  vreun  Iuda  ori  vreun informator... 
Şi  iată  înc-un lucru din lumea mea frumos: 
La noi nu  se  întâmplă  război  religios, 
Nici sfinte inchiziţii,  nici  libertăţi  în  lanţuri, 
Nici  chefuri  după care  să  ne  culcăm  prin  şanţuri, 
Nici  ordine  mondială,  şi  nici  naţionalism, 
Şi  nici  vreo  îndoială  ce-aduce ateism... 
 
 

Madona 
 

Lili, Madona, 
Dă-ţi  chiloţii  jos, 
Să  vadă  boborul 
Ce ai mai frumos! 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

545 

www.baricada.wordpress.com 

În gura... ceasului 

Cât e ceasul? 
Cât  ţi-e nasul! 
Nasul  meu  costă  parale, 
Pârţ  în  gura  dumitale! 
Gura mea are capac 
Şi a ta face hap-hap! 
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Integrare în mUE 
 

Astăzi  am  intrat 
Vrând-nevrând în UE, 
Nu  e  altă  cale, 
Un  căcat  cu  mUE. 
 
Astăzi,  fericiţi,   
În UE-am intrat 
Şi  suntem  primiţi 
Ca într-un  căcat. 
 
Nu fi-ngrijorat, 
La  meniul  Ţării 
UE azi ne-a dat 
Caca  integrării. 
 
Nu te-ngrijora  
De ziua de mâine, 
UE  ne  hrăneşte 
Cu  căcat  pe  pâine. 
 
Bucuria  integrării 
O  purtăm  în  suflet, 
UE  va  da  ţării 
Doar  căcat  la  buget. 
 
Astăzi,  în  sfârşit, 
UE s-a  căcat 
Şi  ca  o  dovadă 
Ne-am  şi  integrat! 
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În UE-am intrat, 
Asta-ŝ  o  dovadă, 
Câinii vor umbla 
Cu  căcat  în  coadă. 

Pofta  integrării 
Ca  să  o  diger 
Voi  mânca  căcat 
De la frigider. 

Fiaƌbă  pipi-n spume, 
Fumege  căcatul, 
Cine vrea în UE, 
Dă-i cu integratul! 

De nu vom mânca 
Ce  mănânc-un scato, 
Ne vor azvârli 
Din  UE  şi  NATO. 

Căcatul  uniunii 
Îl vom înghiţi, 
Scatofili vom fi 
Până  vom  muri! 

Ca  să  nu  mai  tragă 
Apa la veceu, 
UE-a  hotărât 
Să-l lingem mereu. 

Când  a  vrut  Băsescu 
Să  lingă  căcatul 
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I s-a poruncit 
Să-nghită  rahatul. 

Băse  cel  deştept 
Cere ajutorul, 
Nu-l înghite el, 
Înghite poporul. 

Mânjit  de  căcat, 
Băse  s-a decis 
Să-şi  facă  un  cont 
Tocmai la Paris. 

În genunchi, poporul 
Implora mereu 
Să  tragă  şi  UE 
Apa la veceu. 

Fără  să  ezite, 
UE trage clapa  
Şi  mai  porunceşte 
Să-nghiţim  şi  apa. 

Poporu-şi  clăteşte 
Gura  de  căcat, 
Dar acum veceul 
E cam infestat. 

Apa  împuţită͕ 
Plină  de  microbi, 
Le  provoacă  boli 
Săracilor  robi. 
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Caracterul darnic 
Ca  să  ni-l arate, 
Cu medicamente 
Puţin  expirate, 

UE ne trimite 
Ajutoare multe, 
Morţii  ni-i  adună 
În  fabrici  mărunte. 

Nasturi  eleganţi, 
Săpunuri  luxoase, 
Nimic nu se pierde, 
Făina  din  oase. 

Pentru a-şi  păstra 
Sulfetul  măcar, 
Morţii  au  cerut 
Sufletul în dar. 

UE  se  întreabă 
Ce ar putea face 
Din suflet de mort — 
Pungi prefabricate? 

Şi  se  tot  gândeşte, 
Şi  se  răzgândeşte... 
Sufletul ni-l ia 
Şi  ni-l  nimiceşte! 
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Scatobar 

La fast-food-ul scato 
O  şaorma  mare 
Este  preparată 
Cu  căcat  şi  sare. 

Băse  se  oftică 
Şi  îngurgitează 
O  şaorma  mică 
Cu  căcat  şi  varză. 

Tăriceanu  cere 
Un meniu curat, 
Şaorma  cu  miere, 
Dar  şi  cu  căcat. 

Văcăroiu  râde 
De meniul lor, 
Caca îi surâde 
Cu  pipi  şi  clor. 

Iliescu cere, 
Cere  şi  se  plânge 
Ca un mare rege: 
Vrea  căcat  în  sânge. 

Vine  şi  Emil, 
Ţapul  cufurit, 
Se  cacă  subtil 
Şi  e  găurit. 
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El  exploatează 
Fisura  anală 
Curul  explodează 
Şi  îngurgitează. 
 
Roman, inspirat, 
Cere  şi  ridichi 
Unse  cu  căcat, 
Stropite cu pipi. 
 
Ciorbea,  o  epavă 
A lumii trecute, 
Caca are-n  tavă 
Şi  vise  plăcute. 
 
Fierbinţelul  Geoană 
Nu  se  mai  opreşte 
Să  toarne  în  cană 
Doar  caca,  fireşte. 
 
Boculeţ  cel  mic 
Comandă  şaorma, 
Mănâncă  un  pic 
Şi  înghite  voma. 
 
Eternul Vadim 
Ironic surâde, 
Pipi toarnă-n vin 
Şi  caca  din  bude. 
 
Marco Bela, frate, 
Mănâncă  cu  spor 
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Caca, pipi... Toate 
Le-nghite de zor. 
 
Becali  cel  rău 
Mănâncă  şi  paie, 
Cu pipi de bou 
Şi  caca  de  oaie. 
 
Bivolaru geme, 
Geme  şi  o  suge, 
N-o unge cu creme, 
Căcatu-i ajunge! 
 
Bivole,  măria  ta, 
În afară  nu  mai  sta, 
Vino-n  ţară,  gustă  pipi, 
Paşte  caca  cu  ridichii. 
 
Tăcere  în  ceruri, 
Bombonel  suspină, 
Caca e cu e-uri, 
Dar  şi  cu  urină. 
 
Când la scato-bar 
Caca s-a  sfârşit, 
Cu un plânset rar 
S-au pus pe bocit. 
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HapQA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q: De ce nu au elveţienii manele? 
A: Pentru că nu au duşmani. 
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   Q: De ce nu se poate  face  din  politicieni  supă? 
   A: Pentru  că  sunt  răscopţi  şi  spălaţi  cu  toate  apele. 



   Q:  Ce  înţelege  un  bărbat  prin  a  te  ajuta  la  curăţenie?  
   A:  Să-şi  ridice  picioarele  să  poţi  da  cu aspiratorul. 



   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  limitaţi?   
   A:  Fiindcă  sunt  monotoni  şi  mărginiţi. 



   Q: De ce Viagra nu s-a  impus  încă  pe  piaţă? 
   A:  Pentru  uzul  casnic  prea  scumpă  şi  pentru  jocurile  în  deplasare  
nu  e  necesară. 



   Q:  Când  ştie  un  canibal  că  prânzul  lui  e  gata?  
   A:  Când  nu  mai  aude  bătăi  în  uşa  cuptorului! 



   Q:  Când  valorează  un  bărbat  1000  de  lei?  
   A: Când  ouăle  se  ieftinesc  la  500. 



   Q:  Cum  se  numeşte  grăsimea  din  jurul  penisului?  
   A:  Bărbat. 



   Q: De ce înghit punkerii mai nou Viagra? 
   A:  Să  le  stea  părul  sculat. 
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   Q:  Ce  este  perfect  rotund  şi din sticlă? 
   A: Un cub din lemn. 
 

  
   Q: Ce fac indienii cu pieile de cai?  
   A:  Ţin caii în ele. 
 

  
   Q: Prin  ce  se  deosebeşte un om de o cămilă? 
   A: Cămila poate să lucreze o săptămână fără să   bea,   iar   omul  
poate să bea o săptămână fără să  lucreze. 
 

  
   Q: Ce e roşie şi strică dinţii? 
   A: Cărămida. 
 

  
   Q: Ce faci cu 365 de prezervative folosite? 
   A:  Le  topeşti şi faci un cauciuc pe care-l numeşti Good Year. 
 

  
   Q: Care e deosebirea dintre un vultur şi o cârtiţă? 
   A: Amândoi umblă pe sub pământ, cu excepţia vulturului. 
 

  
   Q: Cum recunoşti casa unui scoţian ?  
   A: Este singura care are hârtie igienică la uscat. 
 

  
   Q: Ce  păsărică  zboară  cel  mai  sus?   
   A:  Păsărica  stewardesei. 
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   Q: Cum se cheamă bagheta aceea care-i face pe bărbaţi să  
dispară? 
   A: Test de sarcină. 



   Q:  Ce  se  întâmplă  dacă  dai  Viagra  unui  şarpe? 
   A:  Te  acuză  tipii  de  la  Greenpeace pentru chinuirea animalelor. 



   Q: Ce sunt caloriile? 
   A:   Sunt   nişte   scârbe mici şi   nesimţite,   care   intră   în   şifonierul  
nostru  şi ne micşorează hainele, încât nu mai încăpem în ele! 



   Q: Care e diferenţa între o găină şi... 
   A: Găina are pene, pe când... 



   Q1: Care  e  diferenţa  dintre  o  baie  şi o sufragerie? 
   A1: Un wc. 
   Q1: Care  e  diferenţa  dintre  un  wc  şi o sufragerie? 
   A1: Nu  ştiu! 
   QA: Atunci îmi închipui ce-i  la  tine  acasă! 



   Q:  Ce  a  spus  Dumnezeu  după  ce  a  creat  bărbatul?  
   A:  Puteam  şi  mai  mult! 



   Q: Ce-i mai presus ca dragostea? 
   A: Buricul. 
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   Q: De ce se prescrie  acum  Viagra  şi  pentru  bărbaţii  obezi?   
   A: Din cauza burţii, nu mai ajungeau la frigider. 
 

  
   Q: De ce bărbaţii cu BMW-uri au succes la femei?  
   A:  Simplu,  ele  înţeleg  astfel  acronimul: Be My Wife! 
 

  
   Q: Care  este  diferenţa  dintre  o  găină? 
   A:  Are  un  picior  mai  paralel  decât  celălalt. 
 

  
   Q:  Ce  face  un  licurici  după  ce  ia  o  pastilă  Viagra?   
   A:  Se  transformă  într-un tub de neon! 
 

  
   Q: Cum se face cezariana la canibali? 
   A:  Se  mănâncă  femeia  în  jurul copilului. 
 

  
   Q:  Cum  se  numeşte  noua Antiviagra?  
   A: Terpinol — o  face  moale  şi  pufoasă. 
 

  
   Q:  Cum  se  numesc  cei  şapte  americani  care  au  luat  Viagra?   
   A:7-up! 
 

  
   Q:  Cum  fac  armenii  încălzirea  de  dimineaţă? 
   A:  Dau  turul  ţării. 
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   Q: De ce se  dă  mai  nou   şi   soldaţilor,   la  armată,  Viagra   în   loc  de  
bromură?   
   A: S-au  făcut  experimente  şi  s-a dovedit  că  stau  mai  bine  drepţi. 
 

  
   Q: De ce bărbaţii aleargă dupa femei cu care nu au de gând să se 
însoare? 
   A: Din acelaşi motiv pentru care câinii fug după maşini pe care nu 
au de gând să le conducă! 
 

  
   Q:   Ce  monedă   nouă   au   emis   americanii,   ca   răspuns   la   amenin-
ţarea  euro? 
   A: 1 Clinton (= 100 Viagra). 
 

  
   Q: Care este diferenţa între o găină? 
   A: Diferenţa este că, pe când găina, nu. 
 

  
   Q:  De  ce  unii  îşi  introduc  câte  o  pilulă  Viagra  în  tancul  de  benzină?   
   A:  Pentru  că  maşina  să  poată  lua  curbele  mai  drept. 
 

  
   Q:  De  ce  se  dau  bărbaţii  jos  din  pat  noaptea? 
   A:  2%  pentru  a  merge  la  baie;  3%  să  mănânce  ceva;  95%  să  plece  
de  acasă. 
 

  
   Q:  Ce  obţii  dacă  arunci  în  vânt  o  pastilă  Viagra?   
   A:  O  briză  puternică. 
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   Q:  Ce  i  se  întâmplă  unui  bărbat  dacă  i  se  taie  scula?   
   A: Automat capul preia comanda. 
 

  
   Q:  Cum  se  defineşte  soţul  perfect? 
   A:  Un  tip  cu  o  limbă  de  25  de  centimetri  care  poate  să  respire  pe  
urechi. 
 

  
   Q: Care-i  asemănarea  dintre  un  bărbat  şi  un  şoarece?   
   A:  Amândoi  trag  la  gaură. 
 

  
   Q:  Toţi  bărbaţii  sunt  nebuni?   
   A:  Nu,  unii  rămân  burlaci. 
 

  
   Q:  Cum  se  defineşte  o  fată  mare? 
   A:  O  fetiţă  de  vreo  9  - 10 ani, dar urâta. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  între  o  femeie  şi  o  vulpe?   
   A:  Niciuna,  amândouă  sunt  căutate  pentru  "blana"  lor. 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  dintre  ţânţar  şi  femeie?   
   A:  Pe  ţânţar  nu-l  ţii  de  cap  când  suge. 
 

  
   Q:  Ce  este  un  soţ? 
   A: Un amant  care  şi-a  forţat  prea  mult  norocul. 
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   Q:  Cum  trimiţi  un  bărbat  la  culcare?   
   A:  Îi  spui  că  vrei  să  vorbeşti  cu  el. 
 

  
   Q:  Cum  defineşte  un  bărbat  o  seară  romantică?   
   A: Sex. 
 

  
   Q:  Cum  atragi  interesul  unui  bărbat? 
   A: Te dai cu un parfum care miroase a bere. 
 

  
   Q:  Ce  face  o  femeie,  când  se  holbează  la  o  foaie  goală  de  hârtie?   
   A:  Îşi  citeşte  drepturile! 
 

  
   Q: Care e cel mai mare trust economic din lume? 
   A:  Femeia.  Două  fabrici  de  lapte  şi  una  de  lustruit  bastoane. 
 

  
   Q: Care este asemănarea  dintre  un  bărbat  şi  o  telecomandă? 
   A:  Ambii  sunt:  simpli,  uşor  de  folosit  şi  de  obicei îi  găseşti  pe  lângă  
televizor. 
 

  
   Q: De ce organul feminin de reproducere nu are curbe?  
   A:  Deoarece  organul  bărbătesc  de  reproducere  nu  are  volan! 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  cârciumă  şi  clitoris?   
   A:  Cârciuma  o  găsesc  întotdeauna  bărbaţii. 
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   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  ca  viscolul? 
   A:  Nu  ştii   când  vin   (e),  nu  ştii   câţi   centimetri   va  atinge,  şi  nu  ştii  
nici cât va dura. 



   Q:  Ce  e  un  bărbat într-un butoi cu acid sulfuric? 
   A:  Soluţia  problemei. 



   Q:  De  ce  caută  femeile  să  fie  cât  mai  arătoase? 
   A: Fiindcă la  bărbaţii  funcţionează  mai  bine  ochii  decât  gândirea. 



   Q:  De  ce  nu  prea  fac  femeile  glume  cu  bărbaţi?  
   A: Din dragoste pentru animale. 



   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  ca  şi  WC-urile publice? 
   A: WC-urile ori sunt ocupate, ori  căcate. 



   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  ca  şi  cabinele  telefonice?  
   A: Ori sunt ocupate ori e telefonul defect. 



   Q:  Cum  poţi  alege  o  fată  proastă  dintr-o  sută?  
   A: La întâmplare. 



   Q:  Cum  se  numeşte  un  bărbat  arătos,  inteligent,  atent  şi  sensibil?  
   A: Basm. 
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   Q:  De  ce  nu  au  bărbaţii  încredere  în  femei? 
   A:  Cum  poţi  avea   încredere   în  cineva  care  după  ce  sângerează  o  
săptămână  nu  e  mort  încă. 
 

  
   Q:  De  ce  este  greu  femeilor  să  găsească  un  bărbat  care  arată  bine,  
e  îngrijit  şi  e  şi  sensibil?   
   A:  Pentru  că  astfel  de  bărbaţi  au  deja  un  prieten. 
 

  
   Q:  De  ce  au  femeile  două  perechi  de  buze? 
   A:   Una   pentru   a   spune   tâmpenii,   care   te   calcă   pe nervi, iar 
cealaltă  pentru  împăcare! 
 

  
   Q:  De  ce  au  bărbaţii  burtă? 
   A:  Pentru  că  piticul,  şomer,  să  aibe  cel  puţin  un  acoperiş  deasupra  
capului. 
 

  
   Q:  Care  este  femeia  ideală? 
   A:  Să  aibă  un  metru  înălţime,  urechile  mari  şi  capul  plat:  pentru  ca  
să  ai  unde  să  pui  paharul  de  bere  când  suge. 
 

  
   Q:  De  ce  loveşte  medicul,  copilul  nou  născut  peste  fund?   
   A:  La  cei  inteligenţi  le  cade  pulicica  jos. 
 

  
   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  ca  ceapa? 
   A:  Dacă  dai  jos  învelişul, îţi  vine  să  plângi. 
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   Q: De ce posedă  bărbaţii  un  cromozom  mai  puţin  decât  porcul?   
   A:  Ca  să  nu  li  se  spiraleze  puţa. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  schiază  femeile? 
   A:  Pentru  că  între  dormitor  şi  bucătărie  nu  este  zăpadă. 
 

  
   Q:  De  ce  au  femeile  laba  piciorului  aşa  de  mică?   
   A:  Să  poată  să stea mai aproape de aragaz. 
 

  
   Q: Ce-şi  doresc  bărbaţii  şi  femeile  când  se  căsătoresc? 
   A:  Bărbatul  doreşte  ca  femeia  să  fie  la  prima  dragoste,  iar  femeia  
ca  bărbatul  să  fie  la  ultima  lui  dragoste. 
 

  
   Q: De ce femeile au picioare? 
   A:  Ca  să  nu  lase dâre cleioase  pe  pământ  ca  melcul. 
 

  
   Q: Care  e  diferenţa  dinte  bărbaţi  şi  Pedigree?  
   A:  Pedigree  există  şi  cu  creier. 
 

  
   Q:  Când  e  un  bărbat  (în  ziua  de  azi)  gentleman?   
   A:  Dacă  pentru  sărut  îşi  scoate  ţigară  din  gură. 
 

  
   Q:  Care  e  asemănarea  dintre  bărbaţi  şi  nori?   
   A:  Dacă  pleacă  ziua  poate  deveni  însorită. 
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   Q:  Ce  au  babele  între  ţâţe?   
   A: Buricul! 
 

  
   Q: De ce au unii  bărbaţi picioare  în  formă  de  paranteze?   
   A:  Între  paranteze  stau  lucrurile  mai  puţin  importante. 
 

  
   Q: Ce este femeia?  
   A:  Suportul  pentru  ţâţe. 
 

  
   Q: Ce  înţelege  un  bărbat  prin  meniu  cu  7  feluri?  
   A:  Un  hamburger  şi  6  doze  de  bere. 
 

  
   Q:  De  ce  se  sparge  un  zid  când  un  bărbat  se  sprijină  pe  el?   
   A:  Deşteptul  cedează  întotdeauna. 
 

  
   Q: Ce au femeile  şi  sticlele  în  comun?   
   A: De la gât în sus nu mai este nimic. 
 

  
   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  sunt  ca  şi  beţele  de  chibrit?   
   A:  Dacă  îi  aprinzi  îşi  pierd  capul. 
 

  
   Q: Ce s-a  întâmplat  cu  o  femeie  care  şi-a pierdut 99,9% din creier?  
   A:  Este  văduvă! 
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   Q:  De  câţi  negrii  ai  nevoie  pentru  a  curăţa  100  de  WC-uri? 
   A: De niciunul - este treaba de femei! 



   Q:  Ce  face  femeia  în  pat  după  sex?  
   A:  Deranjează! 



   Q:  Ce  este  veşnicia? 
   A:  Perioada  de  timp  care  trece  de  la  orgasm  până  pleacă  femeia! 



   Q:  Unde  sunt  cele  mai  ţapene  femei?  
   A:  La  morgă. 



   Q:  Cum  poţi  face  că  5  kg  de  carne  să  arate  bine?  
   A: Pune-le un sfârc deasupra! 



   Q:  De  ce  au  femeile  mâinile  aşa  de  mici? 
   A:  Când  spala  pe  jos  să  ajungă  mai  bine  în  colţuri. 



 Q:  De  ce  au  femeile  păsărica  longitudinal  şi  nu  transversal? 
   A:  Pentru  că  li  s-ar  fâlfâi  când  urcă  scările. 



   Q:  De  ce  e  păsărică  orientată  vertical  şi  nu  orizontal?  
   A:  Ca  să  nu  clompane  când  merge  posesoarea. 
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   Q:  De  ce  poartă  tinerele  decolteu? 
   A:  Ca  să  li  se  vadă  sânii. 



   Q:  De  ce  poartă  babele  fustă  mini?  
   A: Tot de aia. 



   Q:  Care  e  partea  cea  mai  insensibilă  a  penisului?  
   A:  Bărbatul. 



   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  imuni  la  boala  vacilor  nebune?  
   A:  Pentru  că  sunt  porci. 



   Q:  De  ce  au  bărbaţii  picioare? 
   A:   Altfel   ar   trebui,   pentru   a   se   deplasa,   să   ruleze   pe   coaie   şi   să  
pună  frână  cu  puţa. 



   Q:  Cum  se  numeşte  un  bărbat  cu  un  IQ  de  50?  
   A: Dotat. 



   Q:  De  ce  nu  există  pilule  antibaby  pentru  bărbaţi?  
   A: Pentru  cururi  se  folosesc  încă  supozitoare. 



   Q:  De  ce  au  bărbaţii  de  multe  ori  aşchii  de  lemn  sub  unghii?  
   A:  De  la  scărpinat  în  cap. 
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   Q: De ce au fustele fermoarul la spate? 
   A:   O   invenţie   de-a   bărbaţilor   (creatorii   de   modă   sunt   mai   ales  
bărbaţi!) pentru   a   ajuta   femeile   la   îmbrăcat   şi   (mai   ales!)   la  
dezbrăcat. 



   Q:  Care  e  cea  mai  grea  parte  a  operaţiei  de  schimbare  de  sex  la  un  
bărbat?   
   A:  Lărgirea  gurii. 



   Q:  De  ce  îşi  freacă  femeile  dimineaţa,  la  sculare,  ochii?  
   A:  Pentru  că  nu  au  coaie  să  se  scarpine. 

�
   Q:  Când  cere  un  bărbat  ŵânĂ  unei  
femei?     A: Când s-a  săturat  de  a  lui. 



   Q: Unde sunt cele mai frumoase femei? 
   A: În fotografiile vechi. 



   Q:  Ce  rezultă  dacă  încrucişezi  o  femeia  cu  un  păianjen?  
   A: O femeie de servici cu opt mâini. 



   Q:   Ce   e   pozitiv   la   faptul   că   nevasta   se   rostogoleşte   pe   treptele  
pivniţei? 
   A:  Poate  să  aducă  şi  câteva sticle de bere când se întoarce. 
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   Q:  De  ce  poartă  paraşutistele  tampoane?  
   A:  Să  nu  fluiere  în  cădere. 

�
   Q:  De  ce  sărută  bărbatul  mâna  femeii? 
   A:  Pentru  că  este  mâna  sfŝinţŝƚa  care  învie  
mortul. 


   Q: De ce au femeile picioare? 
   A:  Ca  să  ajungă  din  dormitor  în  bucătărie. 



   Q:  De  ce  nu  au  femeile  limită? 
   A:  Fiindcă  sunt  periodice. 



   Q:  Ştiţi  de  ce  nu  mai  au femeile  ciclu  după  50  de  ani?  
   A:  Pentru  că  sângele  le  trebuie  acum  pentru varice. 



   Q:  De  ce  nu  pot  femeile  să  fie  frumoase  şi  inteligente  totodată?  
   A: Pentru că  în  acest  caz  ar  fi  bărbaţi. 



   Q:  Care  e  femeia  ideală? 
   A:  Una  care  după  sex   se   transformă   în  două   lăzi  de  bere   şi   cinci 
dintre cei mai buni prieteni. 



   Q: De ce nu deosebesc femeile stânga de dreapta? 
   A:  Pentru  că  oalele  sunt  rotunde. 
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   Q:  De  ce  pentru  ^tatuia  Libertăţii  s-a ales ca model o femeie? 
   A:   Pentru   că   în   cap este loc suficient pentru a amplasa un 
restaurant! 



   Q:  De  câţi  bărbaţi  e  nevoie  pentru  a  schimba  o  hârtie  de  şters  la  
baie?  
   A:  Nu  se  ştie,  un  astfel  de  fenomen  nu  a  mai  fost  observat  până  
acum. 



   Q:  De  ce  poartă  femeile  pantofi  cu  tocuri? 
   A: O   altă   invenţie   de-a   bărbaţilor,   pentru   a   trăi   cu   impresia   că  
femeile au nevoie de sprijinul lor. 



   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  bărbat  şi  un  iaurt?  
   A:  Iaurtul  are  cultură. 



   Q:  Ce  asemănare  este  între  un  bărbat  şi  o  vacanţă? 
   A:  Nici  vacanţă şi  nici  bărbatul  nu  ţine  întotdeauna  cât  ai  vrea! 



   Q:  Ce  indică  cravata  la  un  bărbat?  
   A: Terenul de joc. 



   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  femeie  şi  o  barcă? 
   A:  În  barcă  stai  în  cur  şi  dai  din  mâini, iar  la  femeie  stai  în  mâini  şi  
dai din cur. 
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   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  întuneric  şi  tare?   
   A:  Întuneric  e  toată  noaptea. 
 

  
   Q:  Care  este  asemănare  dintre  bărbaţi  şi  şervete?   
   A:  Ori  îţi  stau  în  poala  ori  îţi  atârnă  de  gât. 
 

  
   Q: De ce sunt femeile mai frumoase, dar mai  puţin  inteligente?  
   A:  Pentru  că  bărbaţii  văd  cu  mult  mai  bine  decât  gândesc. 
 

  
   Q:  Ce  are  6  picioare,  un  IQ  de  100  şi  miroase  a  bere?   
   A:  Trei  bărbaţi  în  faţa  televizorului  la  meciul  de  fotbal. 
 

  
   Q:  De  ce  sunt  bărbaţii  ca  şi  dinţii? 
   A:   Pentru   că   cresc   greu   şi   odată   ce   îi   ai   creează   probleme   şi   de  
multe ori dor, iar când te-ai  scăpat  de  ei  lasă  găuri. 
 

  
   Q:  Ce  este  când  un  bărbat  sta  în  apă  până  la  brâu?   
   A:  Apa  îi  trece  peste  nivelul  lui  de  înţelegere. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  bărbat  şi  un  cauciuc  de  maşină?   
   A:  Un  cauciuc  de  maşină  are  profil. 
 

  
   Q:  Cât  costă un  bărbat? 
   A:  Cu  inflaţia  asta, ouăle  se  scumpesc  întruna. 
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   Q: Care a fost ultimul lucru transmis de Challenger înainte de a 
exploda?  
   A: Acum las  femeia  la  cârmă. 
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   Q: Care-i  diferenţa  dintre  o  femeie  şi  o  mină? 
   A: În mină bagi   forţa  de  muncă  şi  scoţi  materie  primă.   În  femeie  
bagi  materie  primă  şi  scoţi  forţa  de  muncă. 
 

  
   Q:  Ce  face  o  femeie  dimineaţa  cu  căcatul  ei? 
   A: Îi unge o felie de  pâine  cu  unt  şi  îl  trimite  la  lucru. 
 

  
   Q1:  Ce  e  un  bărbat  pe  Lună?   
   A1: Un astronaut. 
   Q2:  Dar  toţi  bărbaţii  pe  Lună?   
   A2:  O  uşurare. 
 

  
   Q: Care-i  deosebirea  dintre  un  vibrator  şi  100  g  de  soia?   
   A:  Niciuna.  Amândouă  înlocuiesc  carnea! 
 

  
   Q:  Cum  poţi  transforma  o  găină  într-un pitbull?  
   A:  O  iei  de  nevastă. 
 

  
   Q:   Care   este   asemănarea   dintre   ciclul   femeilor   şi   salariul  
românilor?  
   A:  Amândouă  vin  odată  la  1  lună  şi  amândouă  ţin  6  zile. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  au  băieţii  ciclu?   
   A: Ca să  nu  facă  fetele  roşu-n gât! 
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   Q:  Care  este  asemănarea  între  păr  şi  femeie?   
   A:  Dacă  nu  le  îngrijeşti,  ambele  te  părăsesc. 
 

  
   Q:   De   ce   75%   din   bărbaţii   care   au   făcut   sex   trebuie   să   facă   o  
plimbare  înainte  de  a  adormi  lângă  nevasta?   
   A: Pentru că  trebuie  să  ajungă  mai  întâii  acasă! 
 

  
   Q: Ce este iubirea? 
   A:  Efortul  pe  care  un  bărbat   îl   face  ca   să   se  poată  mulţumi  cu  o  
singură  femeie. 
 

  
   Q:  Ce  lipseşte  din  geantă  unei  femei?   
   A: Ordinea. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  fac  femeile  armată? 
   A: Pentru că   în   clipa   când   li   se   ordonă   culcat,   ele   să   aruncă   pe  
spate. 
 

  
   Q:  De  ce  au  femeile  organele  sexuale  înăuntrul  corpului?   
   A:  Pentru  că  sunt  atrase  de  vidul  din  cap. 
 

  
   Q:   Ce   ar   face   bărbaţii   dacă   ar   dispărea   femeile   de   pe   faţa   pă-
mântului?  
   A: Ar îmblânzi alt animal. 
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   Q:  De  ce  rămâne  femeia  gravidă,  de  ce  se  arde  pâinea  în  cuptor  şi  
de  ce  se  îneacă  o  fată  care  cade  în  fântână?   
   A:  Răspunsul  e  unul  singur:  n-a  fost  scoasă  la  timp. 
 

  
   Q:  De  ce  femeile  se  fac  că  termină?   
   A:  Pentru  că  pot. 
 

  
   Q:  De  ce  sunt  femeile  ca  şi  cravatele? 
   A:  De  obicei  le  alegi  pe  întuneric  şi  după  aia  îţi  atârnă  de  gât. 
 

  
   Q:  Care  e  asemănarea  între  o  femeie  şi  o  bicicletă?   
   A:  Dacă  n-ai  cameră, mergi  pe  lângă. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  femei  şi  ciorapi?  
   A:  Ciorapii  miroase  numai  după  folosinţă. 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  dintre  o  femeie  şi  o  oglindă?   
   A:  În  oglindă  îţi  beleşti  ochii,  în  femeie. 
 

  
   Q:  Care  este  asemănarea  dintre  bărbaţi  şi  zăpadă? 
   A:  La  fel  ca  zăpadă,  nici  nu  se  dezgheaţă  bine, că  se  şi  topesc.   
 

  
   Q:  Care  este  asemănarea  dintre  o  fată  şi  o  broască?   
   A:  Ambelor  le  este  frică  de  barza. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 575 

  
   Q:  Care  e  asemănarea  dintre  o  femeie  şi  un  fierăstrău  circular? 
   A:  Dacă  nimereşti  pe  lângă,  ţi-e degetu-n cur! 
 

  
   Q: Care este  asemănarea  dintre  bărbaţi  şi  ciuperci?   
   A:  La  fel  ca  ciupercile  cei  mai  frumoşi  sunt  otrăvitori. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  femeie  şi  o  bicicletă?   
   A: Bicicleta întâii o umfli  şi  pe  urmă  te  sui  pe  ea. 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  dintre  o  maşină  şi  femeie?   
   A:  Maşină  are  mai  multe  găuri,  iar  femeie  are  numai  două. 
 

  
   Q:  Care  e  deosebirea  dintre  biserică  şi  femeie?   
   A:  În  biserică,  prima  dată  intri  şi  apoi  te  rogi. 
 

  
   Q: Care-i  diferenţa  dintre  o  prostituată  şi  o  curvă?   
   A: Prostituate  se  culca  cu  toţi,  curvă  cu  toţi  numai  cu  tine  nu. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  fustă  lungă  şi  una  mini?   
   A: Timpul de lucru. 
 

  
   Q:  De  ce  are  un  bărbat  un  neuron  mai  mult  decât  un  bou?   
   A:  Să  nu  se  cace  prin  casă. 
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   Q: De ce le pute gura  bărbaţilor?   
   A:  Căci  vorbesc  numai  murdarii... 
 

  
   Q:  Care  este  diferenţa  dintre  o  femeie  şi  un  bărbat? 
   A:  Femeia  are  nevoie  de  un  singur  bărbat  care  să  îi  îndeplinească  
toate   dorinţele.   Bărbatul   are   nevoie   de   toate   femeile   să   îi   înde-
plinească singura  dorinţă. 
 

  
   Q:   Cum   se   numeşte   un   bărbat   care   şi-a pierdut 90% din capa-
citatea de gândire?  
   A:  Văduv. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  poartă  unele  femei  sutien?   
   A:  Ca  să  le  stea  pielea  întinsă  pe  faţă! 
 

  
   Q:  Ce  nu  îi  poate  vedea  o  femeie  bărbatului  niciodată? 
   A:  Gălbenuşul  din  ouă,  că  albuşul   îl  poate  vedea,  trebuie  doar  să  
frece  puţin. 
 

  
   Q:  Care  e  cea  mai  bună  vopsea  de  ouă?   
   A: Rujul de buze. 
 

  
   Q:  Ce  e  vânat  şi  aleargă  din  bucătărie  în  dormitor?   
   A:  Fiecare  poate  să  îşi  coloreze  nevasta cum vrea el. 
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   Q: De ce se dau femeile cu parfum?  
   A:  Pentru  că  sunt  împuţite. 
 

  
   Q: De ce au femeile curul mai mare decât capul? 
   A:  Pentru  că  atunci  când  stau  la  bârfă,  să  nu  cadă  de  la  fereastră! 
 

  
   Q:  De  ce  există  bărbaţi? 
   A:  Pentru  că vibratoarele  nu  aduc  bani  în  casă. 
 

  
   Q:  De  ce  îşi  iau  femeile  când  merg  la  toaletă  poşeta  cu  ele? 
   A:  Pentru  că  şi  ele  vreau  să  ţină  ceva  în  mâna  când  se  pişa. 
 

  
   Q:  Ce  este  cea  mai  greu  moment  în  timpul  unei  operaţii  de  schim-
bare  de  sex  la  un  bărbat în femeie?  
   A:  Logic,  să-i  scoată  creierul. 
 

  
   Q:  Ce  e  mai  greu  de  făcut:  un  om  sau  o  femeie  de  zăpadă?   
   A:  O  femeie,  căci  trebuie  să-i  goleşti  capul. 
 

  
   Q:  De  ce  au  bărbaţii  creier?   
   A:  Trebuia  să  aibă  careva. 
 

  
   Q:  De  ce  se  fardează  femeile?  
   A:  Ca  să  arate  bine. 
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   Q:  O   femeie   trece   stradă  pe   zebra.  O  maşină  o   calcă.  Cine  e  de  
vină?   
   A:  Femeia,  că  s-a  îndepărtat  de  cireadă. 
 

  
   Q:  De  ce  nu  poartă  femeile  ceasuri  de  mâna?   
   A:  De  obicei  în  bucătărie  e  atârnat  unul  de  perete. 
 

  
   Q:  Cum  se  numeşte  un  bărbat  cu  99%  din  creier  amputat?   
   A: Eunuc. 
 

  
   Q:  Ce  face  o  femeie  în  spaţiul  cosmic?   
   A:  Curăţenie. 
 

  
   Q: De câte feluri sunt femeile la volan?  
   A:  Care  şofează;  care  şoferesc;  care  şoferă. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  femei  e  şi  o  tumoare?   
   A:  Tumoarea  poate  fi  şi  benignă. 
 

  
   Q:  De  ce  e  o  toaletă  mai  bună  decât  o  femeie?   
   A:  O  toaletă  înghite  totul. 
 

  
   Q:  De  ce  au  femeile  cu  32  de  oase  mai  mult  decât  bărbaţii?   
   A:  Pentru  că  la  ele  creierul  mai  lucrează  încă  mecanic. 
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   Q:  De  ce  sunt  femeile  subordonate  bărbaţilor  de  4000  de  ani?   
   A: Treaba asta s-a consacrat de-a lungul timpului. 
 

  
   Q:   Care   este   deosebirea   dintre   Turnul   Eiffel   şi   picioarele   unei  
femei? 
   A:   Niciuna.   Cu   cât   se   subţiază   (turnul   şi   picioarele),   cu   atâta   se  
îmbunătăţeşte  calitatea  aerului. 
 

  
   Q: De ce nu le trebuie femeilor umbrela? 
   A:  Aţi  mai  auzit  voi  să  plouă  pe  ruta  scurtă  din  dormitor  până   în  
bucătărie? 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  un  frigider  şi  o  femeie? 
   A: Un frigider nu scoate sunete ciudate atunci   când   scoţi   un  
cârnat.  În  plus,  cârnatul  nu  picură atunci  când  îl  scoţi  din  frigider. 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  o  virgină  şi  un  Porsche? 
   A: Niciuna. În ambele intri cu greutate, dar  când  eşti   înăuntru  te  
simţi  nemaipomenit de bine. 
 

  
   Q:  De  ce  aleargă  femeile  mai  încet  decât  bărbaţii? 
   A:  Pentru  că  frecarea  între  plăci e mai mare decât cea între bile. 
 

  
   Q:  De  ce  au  femeile  ţâţe? 
   A:  Pentru  că  bărbaţii  să  le  bage  în  seamă. 
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Internatzio 

La tribunal în	  Groenlanda:	  Unde	  aţi	  fost	  în	  
noaptea	  de	  la	  18	  noiembrie	  până	  la	  16	  martie?  
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   Q: Ce este un perpetuum mobile? 
   A:  Este  un  scoţian  care  aleargă  după  un  evreu  care  îi  datorează  
zece cenţi. 



   Un apel telefonic la o agenţie de turism: 
   - Faceţi excursii în Egipt? 
   - Da, desigur! 
   - Spuneţi-mi, vă rog, ce staţiuni balneare sunt acolo? 
   - Sharm-el Seih, Hurgada, Taba, Nuveiba... 
   - Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
   - Când doriţi să plecaţi? 
   - A, nu, nu plecăm. Noi doar rezolvam integrame... 


   Un  catolic,  un  protestant,  un  musulman  şi  un  evreu  discută. 
   CATOLICUL:  Am  o  avere  mare...  voi  cumpăra  Citibank! 
   PROTESTANTUL:   Sunt   foarte,   foarte   bogat   aşa   că   voi   cumpăra  
General Motors! 
   MUSULMANUL:  Sunt  prinţ,  sunt  fabulos  de  bogat... intenţionez  să  
cumpăr  Microsoft! 
   Evreul   a   amestecat   calm   în   cana   de   cafea,   a   aşezat   linguriţa   pe  
masă,  a  sorbit  liniştit  din  cafea,  s-a  uitat  la  ei  şi  le-a spus pe un ton 
indiferent: 
   EVREUL: Nu vând! 


   Un  tip  către  preot: 
   - Părinte...  am  păcătuit! Am  păcălit  un  evreu... 
   - Ăsta  nu  e  păcat!  E  un  miracol! 
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   Înainte  să  plec  în  vacanţă,  prietenii  m-au avertizat: 
   - Ai   grijă   acolo   în   Thailanda, când   agăţi   vreo   femeie...   nu   toate  
sunt ceea ce par a fi... 
   Aşa   că   am   întâlnit   această   femeie   frumoasă. Arăta   ca  o   femeie,  
dansa   ca   o   femeie,   săruta   ca   o   femeie, dar, când m-a dus la ea 
acasă  şi  a  făcut  o  parcare  laterală  perfectă, am  ştiut  că  ceva  nu  e  în  
regulă... 
 

  
   EVREUL:  Mă  auzi,  Doamne? 
   DUMNEZEU: Te aud. 
   EVREUL:  Aş  dori  să  te  întreb  ceva. 
   DUMNEZEU:  Întreabă-mă. 
   EVREUL:  Cât  înseamnă  pentru  tine  un  secol? 
   DUMNEZEU:  O  clipă. 
   EVREUL: Dar un milion de dolari? 
   DUMNEZEU: Un cent. 
   EVREUL:  Pot  să  te  rog  ceva? 
   DUMNEZEU: Da. 
   EVREUL:  Ai  putea  să  îmi  dai  un  cent  de  al  tău? 
   DUMNEZEU:  Sigur  că  da,  aşteaptă  o  clipă! 
 

  
   Un milionar american  îşi  aminteşte  cum  a  devenit  el  milionar: 
   - Când  am  fost  băiat,  am  venit  în  America.  În  buzunar  nu  am  avut  
decât doi cenţi.  Am  cumpărat  două mere murdare, le-am  spălat  şi  
le-am vândut cu patru cenţi   fiecare.   Apoi   am   cumpărat   pe   aceşti  
bani patru mere murdare şi  le-am vândut cu opt cenţi  fiecare... 
   - Şi  ce-a  urmat  după  aceasta? 
   - După   aceasta, a  murit  mătuşa  mea   şi  mi-a   lăsat   o   avere   de   1  
milion de dolari. 
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   Un  tânăr  arab  îl  întreabă  pe taică-său: 
   - Tată,  pentru  ce  purtăm  pe  cap  pălăria  asta  bizară? 
   - Se  numeşte  burnuth, iar   în  deşert   te  apără  de  soare,   răspunde  
tatăl. 
   - Aha...  Dar  tată... 
   - Da, fiule! 
   - Dar ce-i  cu  rochia  asta  pe  care  o  purtăm...? 
   - Este burka, iar în deşert,   unde   este   foarte   cald,   îţi   protejează  
corpul. 
   - Bun!  Dar  tată... 
   - Da, fiule! 
   - Ce-i  cu  pantofii  ăştia,  cam  urâţi,  pe  care-i  purtăm  în  picioare? 
   - A... sunt babouches şi   sunt   pentru   că,   atunci   când  mergi   prin  
deşert,  să  nu  te  arzi  la  picioare. 
   - Bun...  O  ultimă  întrebare,  tată. 
   - Ce mai este, fiule? 
   - De ce locuim în Montreal? 
 

  
   O  familie  de  chinezi  (Chu,  Bu,  Fu  şi  Şu)  a  emigrat  în  SUA. Ca  să  se  
integreze  mai  bine,  şi-au  schimbat  şi  numele,  după  cum  urmează: 

 Chu în Chuck. 
 Bu în Buck. 
 Iar surorile lor, Fu şi   Su,   au   hotărât   să   se   întoarcă   în  

China... 
 

  
   Un  scoţian, încercând  să  monteze  o  antenă  TV  pe  acoperişul  casei  
sale, alunecă   şi   cade   în   spatele   casei.   În   cădere, vede pe geamul 
bucătăriei  cum  nevastă-sa  număra  boabele  de  fasole pentru ciorbă. 
   - Opreşte-te,  strigă  el,  jumate  ajung,  eu  mănânc  astăzi  la  spital!... 
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   Un   scoţian   comandă   la   restaurant   un   şniţel.   Gândindu-se   să  
oprească  jumătate  de  şniţel  pentru  cină,  îi  spune  chelnerului: 
   - Te   rog,   să-mi împachetezi bucata asta. Am s-o   duc   acasă   pisi-
cuţei  mele! 
   După  puţin  timp,  ospătarul  se  întoarce  cu  pacheţelul. 
   - Cred   că   pisicuţa   dumneavoastră   va   fi   foarte   fericită,   domnule.  
Am  pus  lângă  şniţel  şi  un  şoarece  mort! 
 

  
   Mulţi  ani  în  urmă,  un  mare  producător  american  de  încălţăminte  
a   trimis   reprezentanţii   săi   comerciali   în  Australia  pentru  a   cerceta  
posibilitatea  extinderii   vânzărilor   în   rândurile  aborigenilor.  După  o  
perioadă   de   timp,   administraţia   companiei primeşte   două tele-
grame  de  la  trimişii  săi.   
   Primul scrie: „Imposibil  de  a  extinde  vânzările  aici.  Aborigenii  nu  
poartă  încălţăminte”.   
   Cel de-al doilea scrie: „Evrika! Oportunităţi   enorme   aici   de  
extindere.  Aborigenii  nu  au  încălţăminte”. 
 
  

   S-au adunat într-un  loc  trei  francezi.  Au  băut  şampanie,  cognac. 
Au  fumat  un  trabuc,  au  mai  băut  o  cafea.  Şi-au  tras  câţiva  pumni, 
şi-au  învineţit  puţin  ochii.  Într-un cuvânt, s-au  relaxat  civilizat  şi au 
plecat  acasă  în  linişte. 
   S-au adunat într-un loc trei ruşi.   Au   băut   vodka   şi   alcool   dublu  
rafinat. S-au luat la  bătaie,  s-au  tăiat  în  câteva  geamuri  sparte,  după  
care s-au dus fiecare la casele lor. Într-un cuvânt, s-au relaxat 
civilizat  şi  au  plecat  către  casă  în  linişte. 
   S-au adunat într-un   loc   trei   americani.   Au   băut  whisky,   au   jucat  
poker,  au   rupt  două  scaune, s-au   împuşcat,   s-au   rănit  uşor   şi   s-au 
dus  în  linişte,  satisfăcuţi,  să  se  culce. 
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   S-au adunat într-un   loc   trei   români,   au   băut   zaibăr   şi   ţuică, au 
făcut   politică,   apoi   au   scos   cuţitele,   s-au   tăiat   puţin,   au   negociat  
ceva  cu  un  poliţist  şi  au  mers  apoi în mod civilizat pe la casele lor. 
   S-au adunat într-un  loc  trei  arabi.  Au  aruncat  în  aer  o  maşina,  un  
hotel   şi   un   supermarket,   au   deturnat   un   avion,   l-au ciocnit de un 
zgârie-nori, au detonat 3.000 kg TNT, total 3.458 victime. 
   Iată  ce  face  omul  când n-are  voie  să  bea. 
 

  
   Indienii dintr-o   rezervaţie   izolată   îl   întreabă   pe   noul   şef   de   trib  
dacă  iarnă  va  fi  friguroasă  sau  blândă.  Tânărul  şef  de  trib  nu  e  deloc  
familiarizat   cu   tradiţiile   străbunilor,   aşa   că   le   spune   să   culeagă  
vreascuri   şi   se   duce   apoi   să   telefoneze   la   Serviciul   Naţional   de  
Meteorologie. 
   - Iarna  va  fi  friguroasă?,  întreabă  el. 
   - Aşa  se  pare,  i  se  răspunde. 
   Şeful  de   trib   le   spune  oamenilor   lui   să   strângă  mai  multe   vreas-
curi.  După  o  săptămână,  sună  iar: 
   - Sunteţi  siguri  că va fi foarte frig? 
   - Absolut siguri. 
   Şeful  de  trib  le  spune  oamenilor  să  strângă  toate  lemnele  de  foc  
pe  care  le  găsesc.  Peste  o  săptămână, sună  din  nou: 
   - E  aşa  cum  mi-aţi  spus? 
   - Va  fi  cea  mai  friguroasă  iarnă  din  istorie. 
   - De  unde  ştiţi? 
   - Pentru  că  indienii  strâng  lemne  de  foc  ca  la  balamuc! 
 

  
   Un german, pe   aeroportul   din   Paris.   Vameşul   francez   se   uită   în  
paşaport  şi  întreabă:   
   - Ocupation? 
   - No, no, just visiting! 
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   - Knock, knock! 
   - Who is it? 
   - Mary! 
   - Mary who? 
   - Merry Christmas! 
 

  
   Un arab la aeroport: 
   - Name?  
   - Abdul AlRazhib. 
   - Sex? 
   - Three to five times a week. 
   - No, no, I mean male or female. 
   - Yes, male, female, sometimes camel. 
   - Holy cow! 
   - Yes, cow, dog, even sheep. 
   - But isn't that hostile? 
   - Horse style, doggy style, any style! 
   - Oh dear! 
   - No, no, deer run to fast! 
 

  
   Un  arab   intră   în  magazinul  unui  evreu  şi  cere sutiene de culoare 
neagră. Evreul,  mirosind  o  afacere  bună,  îi  spune  că  sutienele  negre  
sunt rare,   că   i-au   rămas  doar   câteva   şi   îi   cere   40  euro  pe  bucată. 
Arabul   cumpără   6   bucăţi,   dar   revine   peste   câteva   zile   şi  mai   cere  
două  duzine.  Evreul  îi  spune  că  marfa  este  din  ce  în  ce  mai  rară  şi i 
le vinde cu 50 euro bucata. După  o  lună,  arabul  revine  şi  cumpăra  
toate   sutienele   rămase,   plătindu-le de data asta cu 60 de euro 
bucata. Evreul, ros de curiozitate, îl întreba ce face cu atâtea 
sutiene  negre,  la  care  arabul  îi  răspunde: 
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   - Le  tai  în  două  şi  din  jumătăţile  obţinute  fac  fesuri  mici,  negre,  pe  
care le vând evreilor cu 100 euro bucata. 
 

  
   Un   rus,   un   american   şi   un   ţigan   se   duc   la   Polul   Nord.   După   o  
vreme  rămân  fără  mâncare. Ei  propun  ca  în  fiecare  zi  să-şi  taie  câte  
ceva   din   corp   să  mănânce. În prima zi rusul, îşi   taie   o   bucată   din  
picior. 
   - Azi mâncăm  pulpă! 
   A doua zi, americanul  îşi  taie  din  coaste. 
   - Azi  mâncăm  costiţă! 
   A treia zi, vine   rândul   ţiganului.   Seară   îşi   deschide   şliţul.   Fericiţi  
ceilalţi  doi  exclamă: 
   - Astă  seară  mâncăm  cârnăcior! 
   Ţiganul: 
   - Ce  cârnăcior?! Un ceai cald  şi  la  culcare! 
 

  
   Badea Gheorghe se duce în Coreea. La   aeroport,   îl   aşteaptă   un  
coreean foarte amabil, care-l  salută: 
   - Yon Kunkoy! 
   Iar  românul  nostru  se  prezintă  îndată: 
   - Gheorghe...  Cu  două!... 
 

  
   Doi   scoţieni  mergeau.  Unul  dintre  ei   scoate  un  pieptene  şi  după  
ce  şi-l  trece  prin  păr  îl  aruncă.  Al  doilea, mirat, îl  întreabă: 
   - De ce l-ai aruncat? 
   - Păi, i se rupsese un dinte! 
   - Păi, şi  doar  pentru  un  dinte?... 
   - Era ultimul! 
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   Q1: Ce  ai  când  şeful  este  neamţ? 
   A1: Ai organizare,  ai  eficienţă! 
   Q2: Ce  ai  când  şeful  este  evreu? 
   A2: Ai o afacere! 
   Q3: Ce  ai  când  şeful  este  român?... 
   A3: Ai  grijă! 
 

  
   Un  ajutor  de  fermier  patrula  cu  maşina  în  jurul  fermei  şefului  său.  
La un moment dat, îşi  sună  şeful: 
   - Şefu’, avem  o  problemă:  am  lovit  un  curcan  şi  este  înţepenit  sub  
roţi.  Încă  se  zbate,  ce  să  fac  cu  el? 
   - Ia  puşca  din  portbagaj  şi  scapă-l  de  suferinţă.  După  aia  aruncă-l 
şi  tu  în  boscheţi,  undeva! 
   După  câteva  zeci  de  minute  bune,  ajutorul  îşi  sună  din  nou  şeful, 
gâfâind: 
   - Şefu’,  avem  o  problemă! 
   - Ce  e  tâmpitule,  nu  ai  reuşit  să  scapi  de  un  amărât  de  curcan? 
   - Ba da, şefu’, cam greu, dar am  reuşit! 
   - Păi, şi  atunci  care  mai  e  problema?   
   - Şefu’,   am  găsit  maşina   curcanului,   are   girofarul   încă   aprins, ce 
fac? 
 

  
   Q: Ştiţi  de  ce  în  Franţa  sunt  doar  39  de  miniştri?   
   A: Pentru  că, altfel,  dacă  ar  fi  avut  40,  preşedintele  Franţei  s-ar fi 
numit Ali Baba... 
 

  
   Q:  De  ce  nu  semnează  negrii  cecuri? 
   A:  Crezi  că-i  uşor  de  semnat  un  cec  cu  sprayul  cu vopsea? 
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   Un  scoţian  cumpără  un  autoturism.  Îl  întreabă  pe  vânzător: 
   - Cât  consumă  maşina? 
   - O  linguriţă  la  sută. 
   - Mare  linguriţa  sau  mică?! 
 

  
   În  Statele  Unite,  capitaliştii,  ca  să  nu  se  plictisească,  se  distrează  
făcând   concursuri   speciale   de   viteză:   zece maşini   iau   startul,   una  
dintre ele   are   frâna   defectă. În   Anglia,   zece   oameni   joacă   ruleta  
rusească,   toţi   duc   revolverele   la   tâmplă   şi   trag,   numai   un   singur  
pistol   are   glonţ   pe   ţeavă.   În   România comunistă,   zece   inşi   spun  
bancuri politice, unul dintre ei  e  turnător. 
 

  
   Fiul  unei  franţuzoaice o întreabă  pe  maică-sa: 
   - Mamă,  ce  este  dragostea? 
   - Uită  de  acest   cuvânt,   fiule.  El   a   fost   inventat  de  emigranţii  din  
est,  ca  să  nu  plătească  femeile... 
 

  
   O  poveste  despre  două  găini 
   - Camarade! Dacă  ai  avea  două  case,  ai  da  una  revoluţiei? 
   - Da!, vine  răspunsul  tovarăşului. 
   - Camarade!  Dacă  ai  avea  două  maşini  de   lux,  ai  dona  una  revo-
luţiei? 
   - Da!, răspunde  tovarăşul. 
   - Dar,  camarade!  Dacă  ai  avea  un  milion  de  euro  în  cont  în  bancă,  
ai  dona  jumătate  revoluţiei? 
   - Da!, răspunde  mândru  tovarăşul. 
   - Camarade!  Dar  dacă  ai  avea  două  găini, ai  dona  una  revoluţiei? 
   - Nu!, răspunde  tovarăşul. 
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   - Dar  de  ce  donai  o  casă,  dacă  ai  avea  două,  donai  o  maşină, dacă  
aveai  două,  donai  jumătate  din  bani  şi  de  ce  nu  donezi  o  găină,  deşi  
ai  două?! 
   - Pentru  că  găinile  le  am!  
   MORALA:  Este  foarte  uşor  să  fii  socialist  cu  proprietatea,  munca  şi  
banii altora! 
 

  
   Iţik   era   fiul   unui   rabin   care   decedase   şi   lăsase   pentru   el  
următoarea învăţătura  în  cartea  sa  de rugăciune:  „Dragă  Iţik,  să  ştii  
că  a  mânca  cu  capul descoperit este la fel de mare  păcat  că  şi  când  
te-ai culca  cu  femeia  prietenului  tău".  Iţik  citeşte  şi  după  o  perioadă  
vine din nou  la  cartea  de  rugăciuni  şi notează:  „Dragă  tată, să  ştii că 
le-am  încercat  pe  amândouă, dar mare este diferenţa!”. 
 

  
   Doi  scoţieni  treceau  prin  faţa  unui  bar.  Unul  dintre  ei  întreabă: 
   - Bei o bere? 
   - Da. 
   - Atunci du-te  şi  o  bea  mai  repede,  că  eu  te  aştept  afară. 
 

  
   Mai  mulţi  emigranţi,  la  angajare, în America. Printr-un translator, 
patronul  întreabă: 
   PATRONUL: Face  cineva  finisări? 
   ROMÂNUL: Fac io! 
   PATRONUL: Face  cineva  confecţii  metalice? 
   ROMÂNUL: Fac io! 
   PATRONUL: Face  cineva  faianţări? 
   ROMÂNUL: Fac io! 
   PATRONUL (translatorului): Spune-i   românului   că-l angajez, dar, 
dacă  mă  mai  înjura  o  dată,  pleacă! 
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   Un  terorist  ameninţă personalul unui avion cu pistolul. 
   TERORISTUL: Vă-mpuşc  dacă  nu  duceţi  avionul  la  Teheran! 
   PERSONALUL: Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. 
   TERORISTUL:  Vă  împuşc,  voi  n-auziţi? 
   PERSONALUL: Tu  nu  înţelegi  că  acest  avion  nu  are  cum  să  meargă  
la Teheran? 
   TERORISTUL: Am  un  pistol,  ce  nu  e  clar?  Şi  acest  avion  va  merge la 
Teheran! 
   PERSONALUL: Stai dom’le calm,  în  faţă  este  un  domn  cu  o  bombă  
care  vrea  să  mergem  la  Beirut. 
 

  
   Concurs  internaţional  de  publicitate 
   Americanul  aduce  un  sicriu  lună,   îl arată juriului,  îl  deschide  şi  se  
vede  un  schelet  cu  păr  superb  şi  mătăsos. Zice el: 
   - Uitaţi,  a  murit  de  zece  ani,  dar,  pentru  că  a  folosit Pantene Pro-
V, încă  mai  are  păr  frumos! 
   Aplauze de peste tot. Intră  neamţul,  tot  cu  un  sicriu  care  conţinea  
un  schelet  cu  dinţii  albi  şi  frumoşi. Zice el: 
   - A murit de zece ani, dar, fiindcă  a  folosit  Colgate  Total,  dinţii  lui  
încă  mai  strălucesc. 
   Se   aud   aplauze   frenetice,   după   care   intră   românul   cu   un   sicriu  
putred   care   se   ţinea   într-o balama. Îl   deschide   şi   toată   lumea   se  
ridică  să  vadă  ce  este  în  sicriu. Dar în sicriu, nimic. Când  discuţiile  s-
au calmat, românul zice: 
   - Uitaţi,   nu   s-a născut   şi   nici   nu   a  murit   de   boală,   fiindcă   toată  
viaţa  a  folosit prezervativul Romexxxtaz! 
 

  
   Q:  Care  e  diferenţa  dintre  Lady  Di  şi  Elvis? 
   A:  Elvis  trăieşte! 
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   - De  ce  ai  sărit  în  Sena,  dacă  nu  ştii  să  înoţi? 
   - Am  crezut  că-i Tamisa! 
   - Şi  în Tamisa  te  poţi  îneca! 
   - Dar, în Tamisa, n-am  de  gând  să  sar. 
 

  
   Un jidan putred de bogat era pe moarte  şi-l  cheamă  pe  unicul  fiu, 
Isaak. 
   - Isaak,  ştii  tu  fabrica  de  stofe,  magazinele  universale,  cele  30  de  
taxiuri, maşinile  de  colecţie,  casele   la munte  şi   la  mare  pe  care   le  
am? 
   - Aşa  zice  Isaak,  îmi  rămân  moştenire,  nu-i  aşa? 
   - Nu,  dar  ţi  le  vând  sub  preţul  pieţii! 
 

  
   Doi   impresari   mexicani   stăteau   la   o   masă   şi   se   întrebau   de   ce  
Mexicul nu are nici un campion olimpic. De   la  masa   alăturată   se 
ridică  un  bărbat  şi  spune: 
   - Pentru  că  orice  mexican  care  ştie  să  sară,  să  înoate  şi  să  alerge  e  
deja în SUA! 
 

  
   - Dle   preşedinte,   dădu   buzna   în   cabinetul   de   la   Casa   Albă,  
secretarul de stat, aţi  auzit  că  ruşii  vor  să  vopsească  Luna în  roşu? 
   - Da?! Ei,   pe   urmă   trimiteţi-i   pe   ai   noştri   să   scrie   cu   alb de-a 
curmezişul: Coca-Cola. 
 

  
   Q:  Care  sunt  cele  mai  subţiri  cărţi  din  lume? 
   A: Mari   investiţii  scoţiene, Eroi italieni, Arta  bucătăriei   la  englezi, 
Istoria culturii americane, Laureaţii  români  ai Premiului Nobel. 
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   - Amice,  ai  vizitat  expoziţia  Salonului  Internaţional  de  Computere? 
   - Normal! 
   - Şi,  ce  model  ţi-a  plăcut  cel  mai  mult? 
   - Ştii   computerul   ăla   japonez,   portabil,   de   ultimă   generaţie?   Ei,  
bine,  lângă  el  era  un  model  de  18  ani,  cu  nişte  picioare  superbe... 



   O  tânără  italiancă  este  acuzată  de  bigamism. 
   - Da ce v-aţi   căsătorit   cu   doi   italieni?   Unul   nu   vă   ajungea?, o 
întreabă  judecătorul. 
   - Păi, tot  timpul  câtă  unul  dintre ei  face  grevă... 
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   Maria  şi  Iosif  stau  în  Bethleem  în  faţa  unui  han  şi  cer  adăpost.   
   HANGIUL: Îmi  pare  foarte  rău, dar nu am nici un pat liber. 
   IOSIF: Păi, nu  vedeţi  că  nevasta  mea  e  grea? 
   HANGIUL: Ba da, dar eu n-am  nici  o  vină.   
   IOSIF: Dar  crezi  cumva  că  eu  am?... 
 

  
   Q:  De   ce   la   şcolile   irakiene   se   face   educaţia   sexuală   şi   circulaţia  
rutieră  în  aceeaşi  zi? 
   A:  E  atât  de  incomod  pe  spatele  cămilelor... 
 

  
   Kohl, Blair & Bush sr. testează  ecoul  unei  prăpăstii. Kohl  strigă:   
   - Deutschland! 
   Ecoul: ...land, ...land.  
   Blair strigă:   
   - England!  
   Ecoul: ...land, ...land. 
   Hop  şi  Bush  sr.:   
   - United States!  
   Ecoul: ...aids, ...aids. 
 

  
   O  persoană  se  duce  la  frizer: 
   - Vreau  să  mă  tundeţi  ca  Michael  Jackson! 
   Apoi, adoarme pe scaun. Când   se   trezeşte, se   uită   în   oglindă   şi  
vede  că  este  chel. 
   - Frizeeer, de ce sunt chel, doar  am  spus  că  vreau  să   fiu   tuns  ca  
Michael Jackson?! 
   - Dacă  Michael  Jackson  ar  veni  aici, ar  fi  şi  el  chel! 
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   Joc de fotbal într-un   sat   scoţian. Înaintea începutul meciului, 
pentru alegerea terenului,   arbitrul   aruncă   o   monedă   în   sus.  
Rezultat:  4200  de  răniţi. 
 

  
   Q:  De  ce  e  criză  de  elastic  în  Albania? 
   A:  Se  pregătesc  să-şi  lanseze  primul  satelit  artificial! 
 

  
   Un citat din Stevie Wonder: Mai bine orb decât negru... 
 

  
   Un japonez în Europa  vrea  să-şi  cumpere  şi  el  prezervative,  dar  nu  
poate   conversa   decât   în   limba   lui   maternă.   Intră   într-o farmacie, 
despachetează   scula,   o   pune   pe   tejghea şi   o   monedă   lângă   ea.  
Casiera, şocată, se  uită  la  japonez,  se  uită  la  sculă,  nici  nu-şi  revine  
bine  din   şoc,   vine  al  doilea   japonez,   aceeaşi   fază!  Casiera, tânără, 
nemaiştiind  ce  să  facă, îl  strigă  pe  şef.  Şeful  vine  din  cămăruţa  din  
spate, se  pune  în  faţa  tejghelei,  îşi  dă  jos  pantalonii,  întinde  propria  
sculă  pe  tejghea,  se  uită  la  mica  expoziţie  şi  la feţele triste ale celor 
doi  japonezi,  râde  puternic,  adună  banii  şi  se  duce  înapoi  în  birou. 
 

  
   Q: De ce nu sunt mingile de baschet verzi? 
   A: Aţi  mai  văzut  un  negru  să  arunce  o  lubeniţă?! 
 

  
   Doi evrei: 
   - Măi Iosif, tu  ai  maşină? 
   - Am. 
   - Şi  eu,  dar  Abram  nu.  Să  strângem  nişte  bani  să-i  cumpărăm  şi  lui. 
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   Un  scoţian  la  un  hotel  evreiesc: 
   - Ce  preţuri  aveţi  la  camere? 
   - 20$ la etajul 1, 15$ la etajul 2, 10$ la etajul 3  şi  5$  la  etajul 4. 
   - Nu  ştiţi  cumva  un  hotel  cu  zece  etaje? 
 

  
   În   cer   se   programează   excursia   de   sfârşit   de   săptămână.   Se   fac  
diferite propuneri. Prima idee: Bethleem. Maria spune: 
   - Sunt  împotrivă.  Acolo  nu  au  hoteluri, ci  numai  grajduri  unde  poţi  
înnopta.  Am  avut  numai  experienţe  nefericite  cu Bethleemul.  Nu  şi 
nu! 
   Următoarea  propunere:  Ierusalim.  Isus  protestează: 
   - Experienţe  extrem  de  neplăcute  cu  Ierusalimul! Nu vreau, în nici 
un caz! 
   A  treia  propunere:  Roma!  Toţi  acceptă,  nu  foarte  încântaţi, numai 
Sfântul Duh bate din palme de bucurie: 
   - Vai, Roma! Nu  am  mai  fost  niciodată  până  acum  în  Roma!... 
 

  
   Q:  De  ce  e  blocată  flota  Tiranei? 
   A: Li s-a rupt o vâsla. 
 

  
   Un   negru   vine   la   spital   după   un   accident   de   muncă,   şi-a   tăiat  
degetul mijlociu. Medicul îi spune: 
   - Ne pare rău,   degetul   dumneavoastră  nu   îl putem coase la loc, 
dar am avea un deget  alb,  dacă  sunteţi  de  acord... 
   Negrul   acceptă   şi   are   din   nou   deget.   După   un   timp, negrul, în 
autobuz, venind de la lucru, se ţine  de  o  bară  cu  mâna  accidentată.  
O  băbuţă  îi  priveşte  degetul  şi  zice: 
   - Ei,  coşare,  ai  dat  o  fugă  scurtă,  acasă,  în  pauza  de  prânz?!... 
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   Q: Cum  îţi  dai  seama  când  un  irakian  este  creştinat? 
   A: Când  încetează  să  mai  facă  bulbuci... 
 

  
   În Somalia: 
   - Câte kilograme ai, bă? 
   - 20. 
   - Gras,  la  exterminare!  Următorul! Câte kilograme ai? 
   - 15. 
   - Grăsuţ,  grăsuţ.  La  exterminare! Următorul!  Cât ai? 
   - 8. 
   - Pletosule! 
 

  
   Q: Ce este un jidan? 
   A: Un  evreu  care  tocmai  a  ieşit  pe  uşă. 
 

  
   În  timpul  unei  partide  de  golf,  unul  dintre  parteneri  pică  jos,  mort. 
   În seara   aceleiaşi   zile,   la   club,   secretarul   i   se   adresează  
partenerului  rămas  în  viaţă: 
   - Ce  treabă  îngrozitoare! 
   - Într-adevăr  îngrozitoare,  începe  celălalt  să  povestească  celor  de  
faţă.  A  sucombat  la  a  treia  gaură  şi, după  aceea,  ia  şi  cară-l, pune-l 
iar   jos,   loveşte   mingea,   ia-l iar în spinare, pune-l   jos,   loveşte   iar  
mingea... 
 

  
   Q: Este adevărat  că,   în  colhoz,  vacile  stăteau  precum  cărţile   într-
un raft? 
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   La  divorţul  Dianei, aceasta a primit dreptul de a-şi   păstra:   titlul,  
copiii  şi  în  fiecare  zi  jumătate  de  pagină  în  ziarele  de  scandal! 
 

  
   Stevie Wonder, celebrul cântăreţ, şi  Jack  Nicklaus, celebrul  jucător  
de golf, stau într-un bar. Nicklaus se întoarce  către  Stevie,   făcând  
conversaţie: 
   - Şi, cum  îţi  mai  merge  cariera? 
   - Nu-i  rău  deloc.  Ultimul  album  al  meu  a  ajuns  în  Top  10  şi  eu  sunt  
de  părere  că  are  şanse  să  mai  urce.  Dar  ţie  cum  îţi  merge  cu  golful? 
   Nicklaus zice: 
   - Nu-i  rău  de  loc.  Nu  mai  câştig  atâţia  bani  ca  pe  vremuri, dar  încă  
mai   câştig   suficient.   Mai   am   ceva   probleme cu spatele, dar se 
rezolvă. 
   - Eu întotdeauna când am probleme cu spatele, nu mai joc o 
vreme  şi  după  o  pauză  joc  iarăşi  şi  încă  mai  bine  ca  înainte... 
   - Ce, şi  tu  joci  golf?, întreabă  uimit  Niklaus. 
   - Da, de ani de zile. 
   - Dar  eu  ştiu  că  eşti  orb.  Cum  poţi  juca  golf  când  eşti  orb? 
   - Foarte  simplu,  zice  Stevie,  pun  ajutorul  meu  să  stea  lângă  gaură  
şi  el  mă  strigă  şi  lovesc  mingea  până  nimeresc  gaura. 
   - Şi  cu  ce  avantaj  joci  de  obicei?, întreabă  Nicklaus. 
   - De la egal la egal. Nu obişnuiesc  să  pornesc  cu  avantaj  la  joc.   
   Nicklaus e din ce în ce mai uimit: 
   - Ar  trebui  să  facem  un  joc  odată... 
   - Ştii, lumea  nu  mă  prea  ia  în  serios,  dar  eu  joc  doar  la  preţuri  de  
la 100.000$/gaură.   
   Nicklaus  se  gândeşte  un  pic  şi  zice: 
   - OK,  mă  bag,  când  ai  vrea  să  jucăm? 
   Stevie  îi  răspunde: 
   - Când  vrei.  Orice  noapte  săptămâna  asta... 
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   Un negru se duce la doctor în Africa de Sud. Se plânge de dureri în 
gât. Doctorul   îl  pune  să  se  dezbrace  complet, după  care  îl  pune  să  
meargă   în   patru   labe   şi   să   stea   câte   puţin   în   fiecare   colţ   al  
cabinetului. Negrul,  cam  uimit,  se  execută,  după  care  îl  întreabă  pe  
doctor   ce   legătură   are   treabă   asta   cu   durerile   lui   de   gât.   La   care  
doctorul  răspunde: 
   - Nu n-are   nici   o   legătură,   dar   mi-am   cumpărat   o  masă   neagră  
pentru  cabinet  şi  mă  gândeam  unde  să  o  pun. 
 

  
   Q:  Ce  utilizare  nouă  au  găsit  irakienii  pentru  oi? 
   A: Lâna. 
 

  
   Un   tânăr   scoţian   decide   să-şi   înceapă   o   nouă   viaţă   în   Australia. 
Aşadar,   pleacă   în  Australia,   îşi   găseşte   un   apartament   într-un mic 
bloc  şi  se  mută  acolo.  După  o  săptămână-două, îl  sună  mama  lui  să  
vadă  cum  se  descurcă  băiatul  în  noua  lui  viaţă. 
   - E   foarte  bine   aici.   Dar   am  nişte   vecini   tare   ciudaţi. Unul   se   dă  
toată  ziua  cu  capul  de  pereţi,  cel  cu  un  etaj  mai  sus  stă  întins  pe  jos 
şi  nu  ştiu  ce  dracu’ tot  vorbeşte  la  parchet,  iar  vecina  de  lângă  urlă  
toată  ziua. 
   - Doamne,  mai  băiatule,  ce  oameni  ai  pe-acolo?  Te  sfătuiesc  să  nu  
care  cumva  să  intri  în  contact  cu  astfel  de  persoane. 
   - Nu,  fii  sigură  că  nu.  Stau  în  apartamentul  meu  toată  noaptea  şi  
cânt din cimpoi. 
 

  
   Q: Care sunt lucrurile bune care le-a  adus  războiul  din  golf?   
   A1:  Saudiţii  au  mai  multe  locuri  de  parcare. 
   A2:  Dacă  ar  ploua, Irakul ar fi plin de bazine de înot... 
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   Q: Care  e  arma  secretă  a  irakienilor? 
   A: Cămila furată. 
 

  
   În   faţa   sinagogii   stau   doi   cerşetori   orbi.   Pe   unul   scrie   „Cerşetor  
evreu”  şi  pe  celălalt  „Cerşetor  creştin”.  Iese în zi de sabat rabinul de 
la   serviciul   divin   şi   îi   aruncă   o   sută   de   lei   celui   pe   care   scrie  
"Cerşetor Evreu”, apoi îi spune celui pe care scria „Cerşetor  
creştin”: 
   - Măi  omule,  nu  sta  aici, că  e  sinagogă...  Du-te  şi  tu  la  catedrală  la  
ai  tăi!   
   După  ce  pleacă  rabinul, îi  zice  „cerşetorul  creştin”  celui  „evreu”: 
   - I-auzi, măi Schloimi,   mă,   uite   cine   ne   învaţă   pe   noi   să   facem  
afaceri! 
 

  
   În Alabama, un   alb   beat   îşi   conduce   jeepul   şi   accidentează   doi  
pietoni negri în aşa  hal, încât  unul  zboară  la  douăzeci  de  metri, iar 
celălalt   trece   prin   parbriz. Şeriful,   chemat   la   faţa   locului, priveşte  
cei doi negri însângeraţi  şi  zice: 
   - La  ăsta  e  cazul  clar:  „încercare  de  spargere  de  autoturisme”.  Dar  
celălalt?   Pe   ăsta   îl   putem   acuza   de   „încercare   de   fugă   de   la   locul  
accidentului”... 
 

  
   Se  întâlnesc  un  negru  şi  un  alb  la  ştrand.  Zice  albul: 
   - Eu  cu  scula  mea  pot  măsura temperatura apei! 
   - Nu cred, zice negrul. 
   Intră  albul  în  apă,  iese  afară  şi  zice: 
   - 19° Celsius. 
   Negrul  controlează  cu  termometrul  şi  într-adevăr...  Albul  zice: 
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   - Probează  şi  tu  acuma... 
   Intră  şi  negrul  în  apă  şi  zice: 
   - De temperatură  nu  pot  să-ţi  spun  nimic, dar  apa  e  adâncă  de  fix 
45 cm... 
 

  
   - Tu  ştii  cine  aduce  copilul? 
   - Da! Barza. 
   - Dar  copilul  de  ţigan? 
   - Cocostârcul lingurar. 
 

  
   Pe   o   stradă   din   Scoţia   se   întâmplă   un   accident   rutier.   Un   turist  
iese de pe carosabil   şi  dă  cu  maşina   într-un pom. Omul  se  târăşte  
afară  din  maşină  şi   rămâne   întins   în   iarbă.  Un  scoţian  trece  pe   jos  
prin  apropiere.  Se  duce  la  accidentat  şi  întreabă: 
   - Sunteţi  asigurat? 
   - Da,  răspunde  acesta  cu  greu. 
   - Aveţi  o  asigurare  şi  pentru persoanele  aflate  în  maşină? 
   - Daaaa... 
   - Aveţi  ceva  împotrivă  dacă  îmi  răvăşesc  puţin  hainele  şi  mă întind 
lângă  dumneavoastră?!... 
 

  
   Un   englez   de   familie   bună   este   întrebat   dacă   sunt diferenţe 
semnificative între   Anglia,   Irlanda   şi   Scoţia.   El   răspunde pozitiv   şi  
oferă următorul  exemplu: 
   - Dacă  o  persoană   în  Anglia  este   invitată   la  ceai  şi  cere  mai  mult  
zahăr,  va  primi  de  la  stăpâna  casei  o  bucăţică  foarte  mică de  zahăr. 
În Irlanda, stăpâna   casei   îi   va   întinde   zaharniţa şi   o   va   ruga   să  
servească.  Dacă  în  Scoţia  ar  fi  formulată  o  astfel  de  dorinţă, stăpâna  
casei îi va spune ferm: Nu  aţi  amestecat  destul  ceaiul!. 
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   Doi  copii  de  cinci  ani,  dintre  care  unul  evreu,  se  aflau   în  aceeaşi  
cameră  de  spital. 
   - Tu  pentru  ce  eşti  aici,  întreabă  copilul evreu. 
   - Circumcizie, răspunde  celălalt. 
   - Of,  eu  am  făcută  asta  acum  cinci  ani,  şi  n-am  putut  să  merg  timp  
de un an de zile... 
 

  
   Q:  Este  adevărat  că  Ceaikovski  a  fost  homosexual? 
   A: În principiu da, dar acesta nu este singurul motiv pentru care îl 
iubim atât de mult. 
 

  
   Doi  români  şi  un  ungur  cad  de  pe un vas în mare. Vin rechinii şi  îi  
mănâncă  pe  români,  dar  de  ungur  nu  se  ating. 
   - De ce nu-l  mâncăm  şi  p-ăsta?, întreabă  puiul  de  rechin. 
   - Săptămâna  trecută  am  mâncat  unul,  şi  ne  ustură curul  şi-acum. 
 

  
   Q: Cum  a  fost  descoperită  Viagra? 
   A: A fost descifrat codul genetic al lui Bill Clinton. 
 

  
   Moise vine la evreii lui  să  aducă mesajul Domnului: 
   - Oameni buni, azi  am  o  veste  bună  şi  una  proastă.  Cea  bună  este:  
am redus poruncile la  numai   zece.  Cea   rea:  preacurvitul  este   încă  
printre cele zece!.. 
 

  
   Q: De ce nu poate citi Stevie Wonder note muzicale? 
   A:  Pentru  că  e  negru. 
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   Maica Tereza  moare  şi  ajunge  în  rai.  Datorită  luptei  ei  pentru  cei  
săraci, se  aşteaptă   la  o  primire  deosebită.  Totuşi, la  uşa   raiului — 
nimeni. Maica  Tereza  se  uită  printre  gratii  şi  vede  numai  bliţuri de 
la  aparate  de   fotografiat.  După  o  oră  de  aşteptare, vine  şi  Sfântul 
Petru, care e întrebat ce s-a întâmplat de a durat atât. Petru se 
scuză  şi  zice: 
   - Lady Di a sosit la noi! 
   - Asta  mă  bucură,   dar   pentru   asta   a   trebuit   tot   circul   ăsta   şi   aţi  
lăsat  şi  toţi  paparazzi  ăştia  înăuntru?! 
   - Ştiţi,  spuse  Petru,  Sfinţi  ca  dumneavoastră  vin  la  noi  în  fiecare  zi, 
dar  din   familia   regală  doar  o dată   la  100  de ani se rătăceşte   câte  
unul pe aici... 
 

  
   Şeful   de   trib   Matumbo   merge   în   excursie   de   studii   în   Anglia.  
Întors  în  satul  său  african,  îl  ia  pe  vraci  deoparte  şi  îi  povesteşte: 
   - La Londra există  nişte  vrăjitori  grozavi! 20  de  oameni   îmbrăcaţi  
colorat se   întâlnesc  pe  un  teren  mare  şi  aleargă  ca  nebuni  după  o  
minge de piele. Şi  ce  să  mai  zic:  cel  târziu  în  zece  minute  începe  să  
plouă... 
 

  
   Un   şeic   posesor   de   terenuri   petroliere   îşi   caută   norocul   printr-o 
firmă   de   matrimoniale.   Angajatul   îi   oferă   smerit   catalogul. El îl 
răsfoieşte  la  nesfârşit  şi  la  un  moment  dat, plictisit, zice: 
   - Ce  toată  zgârcenia  asta!  Le  iau  pe  toate... 
 

  
   Q: Ce  rezultă  dacă  încrucişezi  un  evreu  cu  un  ţigan? 
   A: Un  lanţ  de  magazine  goale... 
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   Se  aruncă  doi  albanezi  împreună  cu  o  paraşută.  Zice  unul: 
   - Trage, bă, de  sfoară, să  se  deschidă  paraşuta, că  murim  aici! 
   - Nu  ştiu  care-i sfoara! 
   - De  ce  nu  ştii, bă? 
   - Păi, eu sunt tanchist. 
 

  
   Q: Ce  e  negru  şi  se  loveşte  într-una de pian? 
   A: Stevie Wonder. 
 

  
   Preşedintele   Americii,   preşedintele   Rusiei   şi   un   ţigan   ajung   la  
Dumnezeu,  care  îl  ia  pe  primul  şi  îi  zice: 
   - Bă,  dacă  ţara  voastră  mai  încearcă  să  cucerească  spaţiul,  vezi  tu  
bila  asta?  O  arunc  peste  voi  şi  vă  distrug.   
   Iese  americanul  supărat,  şi  intră  rusul.  Dumnezeu  îi  zice  şi  lui: 
   - Bă,   dacă   ţara   voastră  mai   încearcă   să   facă   arme  nucleare,   să-i 
asupriţi  pe  alţii,  vezi  bila  asta?  O  arunc  peste  voi  şi  adio Rusia. 
   Iese  şi  ăsta  supărat. Intră  ţiganul: 
   - Bă,   dacă  mai   furi,  mai   violezi,   păcăleşti   oamenii   şi   alte   prostii,  
arunc  bila  asta  şi  te  distrug.   
   Iese   ţiganul   râzând   în   hohote.   Rusul   şi   americanul,   morcoviţi,   îl  
întreabă: 
   - Tu  de  ce  eşti, mă, bucuros?  Nu  ţi-a  zis  că  aruncă  bila peste tine? 
   - Ba da. 
   - Şi  atunci? 
   - Păi, bila e la mine! 
 

  
   Q:  De  câţi  irakieni  e  nevoie  să  înşurubezi  un  bec? 
   A:  De  niciunul.  Ei  nu  au  voie  să  aprindă  lumina... 
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   Q:   Ar   fi   fost   posibil   ca   în   locul   lui   J.   F.   Kennedy   să   fie   împuşcat  
Nichita  Hruşciov? 
   A:  În  principiu  da,  dar  întrebarea  este  dacă  Onassis ar mai fi luat, 
în  acest  caz,  văduva  de  nevastă. 
 

  
   După   discul   cu   cântecele   „Candle   În   The   Wind”   şi   „Living   In A 
Box”, a ieşit  pe  piaţă şi  un  CD  în  memoria  prinţesei  Diana. Pe el mai 
pot fi ascultate, în  afară  celor  două  melodii  amintite, şi  următoarele 
piese: „Blood  on  the  Dashbord”, „Lady  in  Red”, „Last  Time  in  Paris”, 
„Leader  of  the  Pack”, „Crash!  Boom!  Bang!” şi  „Dead  Man's  Curve”. 
 

  
   Q: Ce  folosesc  somalezii,  de  preferinţă,  ca  sac  de  dormit? 
   A: Un pai. 
 

  
   Într-o   tabără   a   Căştilor   Albastre   în   Kosovo   şi   iscă   o   ceartă   pe  
motive   naţionaliste   între   un   american   şi   un   kosovar. Zice ame-
ricanul plin de mândrie kosovarului: 
   - We have Bill Clinton, Stevie Wonder, Bob Hope and Jonny Cash!  
   La care, albanezul ripostează: 
   - We have Slobodan Miloşevici,  no wonder, no hope and no cash! 
 

  
   Q: Cum  se  numeşte  mai  nou  „Biroul  oval”? 
   A: „Biroul  oral”. 
 

  
   - Rolls-Royce-ul   îl   plătesc   eu!, zice   şeicul   prietenului   său,   tu   ai  
plătit  îngheţata... 
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   Q: Cum poate fi oprit un tanc albanez? 
   A: Trebuie  împuşcat  cel  care  împinge  tancul... 
 

  
   Sean  O'Brien  îi  mărturiseşte  unei  rude  din  Anglia  venită  în  vizită: 
   - Tare  aş  vrea  să  am  mai  mult  pământ. 
   - De ce? 
   - Ca  să  cresc  mai  multe  vaci. 
   - Şi  ce  să  faci  cu  ele? 
   - Să  le  vând  şi  să  câştig  bani. 
   - Şi  ce  să  faci  cu  banii? 
   - Să  mai  cumpăr  pământ. 
   - Pentru ce? 
   - Ca  să  mai  cresc  nişte  vaci... 
 

  
   Întrebare la Radio Erevan: 
   - Este  adevărat  că  ultima  colecţie  a  Casei  de  Modă  din  Moscova  a  
fost  deja  cumpărată  în  întregime? 
   - Da, Studioul de Film Prietenia din Moscova  a  cumpărat-o pentru 
un film istoric. 
 

  
   Q: De  ce  îşi  mişcă  Stevie  Wonder  capul  în  stânga  şi   în  dreapta  în  
timp  ce  cântă? 
   A: Crede  că  citeşte  partiturile... 
 

  
   Un  ţigan   îşi  găseşte  consoarta  veghind   la  plodul  bolnav.  După  ce  
stă  el  un  pic  uitându-se la ea, zice: 
   - Fă,  nu  mai  sta  aşa,  îl  ducem  p-ăsta  la  doctor  sau facem altul? 
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   La un sanatoriu în Somalia, se aude o voce disperată: 
   - Sooorrrăăăă,  un  păianjen! 
   - Vin imediat!, zice sora medicală, care era  ocupată...  
   Mai  trece  puţin  timp. Aceeaşi  voce: 
   - Sooorrrăăăăă,  un  păianjen! 
   - Vin imediat!, zice  sora,  care  era  încă  tot ocupată.   
   Mai  trece  puţin  timp. Vocea: 
   - Unde  mă  duci,  bestie?! 


   Q: Câţi  somalezi  încap  într-un autobuz? 
   A: Toţi. 


   Q: De ce un avion  albanez  coboară  la  sol  din  trei în trei minute? 
   A: Ca  să-l  întoarcă  cu  cheiţă. 
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   Un   şeic   cumpără   după   câteva   zile   de   la   precedenta   achiziţie  un 
Rolls-Royce  nou.  Vânzătorul  îl  întreabă: 
   - Nu  aţi  fost  mulţumit  cu  prima  maşină? 
   - O, ba da, dar i-am pierdut ieri cheile... 
 

  
   Q: Cum  se  salută  somalezii? 
   A: Ce vânt te aduce p-aici, bro? 
 

  
   La  Radio  Erevan  se  întreabă: 
   - Este  adevărat  că  acum  cetăţeanul  sovietic  poate  comanda  obiec-
te  de  uz  casnic  şi  alimente  prin  internet? 
   - Da,  livrarea  succedă  însă  tot  prin  internet... 
 

  
   McGregor merge la dentist: 
   - Cât  costă  o  extracţie  fără  anestezie? 
   - Doi pounzi. 
   - Şi  cu  anestezie? 
   - Patru pounzi. 
   Se  gândeşte  McGregor  puţin  şi  decide: 
   - Deci cu anestezie, atunci! 
   Scoţianul  primeşte   injecţia  şi  e   rugat  să  aştepte  afară,   în  sala  de  
aşteptare, până  ce  anestezicul  îşi  face  efectul.  După  zece  minute, se 
uită  dentistul  după  scoţian. Acesta  dispăruse. 
   După câteva zile, se întâlneşte   dentistul cu un coleg de  breaslă, 
care  îi  povesteşte: 
   - Am  avut  de  curând  un  pacient  căruia  i-am  făcut  o  extracţie  fără  
anestezie   şi   nu   am   văzut   o   grimasă   pe   faţa   lui.   Cred   că   îl   chema  
McGregor... 
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   Se  canalizează  un  cartier  de  ţigani.  Ilie  îi  povestea  cumătrului  său: 
   - Piranda  mea  a  luat  şi  perie  la  WC! 
   - Şi  cum  e? 
   - Merge, dar ziarul era mai bun. 
 

  
   Q: Cum  se  defineşte  un  bun  vânzător? 
   A: Un  albanez  kosovar,  care  îi  vinde  unui  sârb  o  jachetă  NATO. 
 

  
   Q: De ce sunt dolarii verzi? 
   A:  Pentru  că  evreii  îi  culeg  înainte  de  a  fi  copţi... 
 

  
   Bodyguard-ul  Dianei  se  trezeşte  în  spital  şi  întreabă  doctorul  unde  
este   şi   ce   caută   acolo.   Doctorul   îi   spune   că   a   avut   un   accident  
cumplit  cu  maşina,  că  a  scăpat  ca  prin  minune  şi  că  a  stat  în  comă  
şase săptămâni. 
   - Şi  cum  îi  merge  şoferului?, mai  întreabă  el. 
   - E mort, îi spune doctorul. 
   - Dar Dodi? 
   - Şi  el  e  mort! 
   - Doamne, Dumnezeule! Dar Diana? Cum îi merge Dianei? 
   - Şi  ea  a  murit!, îi spune doctorul. 
   Bodyguard-ul   este   cuprins   de   o   tristeţe   iremediabilă.   Ca   să   şi-o 
mascheze,  întreabă: 
   - Şi... Ce s-a  mai  întâmplat  în  cele  şase  săptămâni  de  când  stau  în  
comă? 
   - Ştii, a  murit  şi  Maica Tereza! 
   - Fuck!   Recunosc   că   am   fost   cu   toţii  muţi   de   beţi,   dar   când   am  
luat-o  şi  pe  asta  în  maşină  nu  mai  îmi aduc aminte!... 
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   Q: De ce sunt sinagogile rotunde? 
   A: Pentru  ca  evreii  să  nu  aibe  unde  să  se  ascundă  atunci  când  se  
umblă  cu  cheta  pentru  sinagogă... 
 

  
   Într-o   staţie  de   tramvai,   un   scoţian   îl   întreabă  pe   controlorul  de  
bilete: 
   - Cât  costă  un  bilet  până  la  gară? 
   - Patru  penny,  răspunde  controlorul. 
   - Şi  de  la  jumătatea  drumului? 
   - Doi penny. 
   Scoţianul,  evident,  nu  urcă  în  tramvai,  ci  începe  să  alerge  după  el.   
După  ce  a  alergat  el  vreo  patru,  cinci   staţii,   îl   întreabă  din  nou pe 
controlor: 
   - Acum  cât  costă  un  bilet  până  la  gară? 
   - Acum  costă  şase  penny. 
   - Cum  este  posibil  aşa  ceva?  Aţi  spus  că  de  la  jumătatea  drumului  
face doar doi penny! 
   - Da, dar gara este în sens opus. 
 

  
   Întrebare la Radio Erevan: 
   - Există  o  definiţie  marxist-leninistă  pentru  „Tanc”? 
   - Definiţia  se  poate  formula  astfel:  Tancul este un mijloc de trans-
port  pentru  excursii  în  ţările  vecine  şi  prietene.  El  poate  trage focuri 
şi  în  semn  de  salut. 
 

  
   După  un  raid  aviatic  asupra  Bosniei,  albanezii  sunt  întrebaţi: 
   - De  ce  flota  voastră  aviatică  nu  a  participat? 
   - Era bolnav pilotul... 
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   Q: Ce  înseamnă  32  de  femei  irakiene  la  un  loc? 
   A: O  dantură  completă... 
 

  
   Un  evreu  era  în  avion  între  doi  arabi.  Şi  îşi  dă  ăsta  jos  pantofii,  se  
întinde confortabil. Arabii îi zic: 
   - Du-te  şi  adune  două  sucuri... 
   Evreul  era  singur,  ăia  doi,  s-a dus. Cât a fost evreul plecat, arabii i-
au scuipat în pantofi. S-a întors cu sucurile, s-a întins la loc, mai 
departe   linişte.   Când   a   ajuns   la   destinaţie, îşi   bagă   picioarele   în  
pantofi şi  descoperă  ce-au  făcut  scuipatul. Le zice arabilor: 
   - O  să  fie  pace   în  Estul  Mijlociu  când  arabii  n-or  să  mai scuipe în 
pantofii evreilor şi  evreii  n-or  să  se  mai  pişe  în  sucurile  arabilor! 
 

  
   Q: De  ce  şi-a retras Paula Jones  acuzaţia  împotriva  lui  Bill  Clinton? 
   A: Pentru  că  şi-a  dat  seama  cât  de  implauzibil  este  ca  un  bărbat  cu  
penisul de zece centimetri să   practice   sexul   oral   cu   o   femeie   cu  
nasul de cinşpe centimetri... 
 

  
   O circulară  disperată  de   la  poliţia  albaneză,  depăşită  de  situaţie: 
Ajutaţi  poliţia! Bateţi-vă  singuri! 
 

  
   Un  şeic  revine  în  vizită  la  Paris  şi, revăzând  Turnul  Eiffel, zice: 
   - De  atâţia  ani  sondează  ăştia  aici  după  petrol  şi  tot  mai  insistă... 
 

  
   Q:  Care  e  asemănarea  dintre  Saddam  Hussein  şi  Fred  Flinstone?   
   A:  Amândoi  văd  de  la  fereastră  numai  pietre. 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 612 

  
   Știri la Radio Moscova: Un avion cu 275 de pasageri polonezi s-a 
prăbuşit   astăzi   în   Bielorusia   într-un   cimitir   din   oraşul   Katiuska.  
Trupele  de  intervenţie  au  găsit  la  locul  accidentului  5700  de  morţi. 
 

  
   Q: De  ce  somalezii  îşi  pun  câte  un  chibrit  în  fiecare  ureche  când  se  
duc  să  facă  baie? 
   A: Ca  să  nu  cadă  în  canal  atunci  când  dau  drumul  la  apă. 
 

  
   Un  trib  de  canibali  prinde  un  francez,  un  englez  şi  un  ţigan.  Şi  cad  
de  acord  să  facă  din  englez  o  ciorbă  pentru  că  l-au  văzut  numai  bun  
de  aşa  ceva,  din  francez  o  friptură  pentru  că  era  şi  un  pic  rotofei;  şi  
din   ţigan, care   era   slab,   murdar   şi   jigărit,   săpun.   La   care, ţiganul  
strigă  din  toţi  rărunchii: 
   - Să  şi  orbesc  dacă  fac  vreun  clăbuc!... 
 

  
   - De  câţi  albanezi  e  nevoie  pentru  a  monta  un  bec? 
   - De niciunul! 
   - De ce? 
   - Pentru  că  nu  au  inventat  încă  curentul  electric! 
 

  
   Un agent secret american merge în Rusia într-o  bodegă  şi  încearcă  
să-şi  demonstreze  că  nu  va  fi  recunoscut  ca  nefiind  de  origine  rusă. 
Cere   în   cea  mai   perfectă   rusă   un   pahar   de   votcă   şi   îl   bea   dintr-o 
înghiţitură.  Ruşii  din  bar  se  uită  admirativ  la  el  şi  zic: 
   - Tu  nu  eşti  rus! 
   Americanul, înfuriat, ia  o  balalaică  de  la  unul  de  pe  scenă  şi  începe  
să cânte  la  ea  ca  un  meşter.  Barmanul  şi  ruşii  din  jur: 
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   - Tu  nu  eşti  rus! 
   Americanul  mai  încearcă  o  şmecherie.  Cere  orchestrei  să  cânte  un  
cazacioc.   Şi   începe   americanul   nostru   să   danseze   ca   apucat.   Bar-
manul  şi  ruşii  din  jur: 
   - Tu  nu  eşti  rus! 
   Supărat  la  culme, americanul îl întreabă  pe  barman: 
   - De  ce  tot  spuneţi  că  nu  sunt  rus? 
   - Adevărul  e  că, de  băut, ai  băut  ca  un  rus,  de  cântat  la  balalaică, 
ai  cântat  ca  cei  mai  meseriaşi  de  la  noi,  de  dansat  cazacioc — n-am 
mai  văzut  pe  nimeni  să  danseze  aşa  de  bine! 
   - Şi  atunci? 
   - Păi, ruşii  nu  sunt  negri! 
 

  
   Monica Lewinski, la  un  concurs  televizat  de  întrebări  şi  răspunsuri: 
   - Monica, ce este ejaculatul? 
   - O  clipă,  îmi  stă  pe  limbă... 
 

  
   La  o  şcoală  scoţiană, profesorul  întreabă: 
   - Ce  a  făcut  înotul  un  sport  foarte  popular  în  Scoţia?   
   La care, unul din elevi: 
   - Taxa de pod!... 
 

  
   Pat   Buchanan,   Jessie   Jackson   şi   Arlen   Specter   se   plimbau   şi  
discutau  pe  plajă  de  la  Santa  Monica.  La  un  moment  dat, Specter se 
apleacă  şi  culege  o  sticlă  din  nisip.  O  curăţă  şi  din  ea  iese  un geniu. 
Geniu le mulţumeşte  pentru libertate  şi  promite  să  le  împlinească  o  
dorinţă  la  fiecare. 
   JESSIE: Vreau  că  Africa  să  devină  un  continent  bogat  şi  toţi  negri  
să  trăiască împreună în pace acolo. 
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   Bum-bum  şi  Jessie  dispare. 
   SPECTER: Vreau  că  Israel  să  devină  cea  mai  formidabilă  armată  şi  
toţi  evreii  să  meargă  în  Israel  să  ajute. 
   Bum-bum  şi  Specter  dispare.   
   PAT BUCHANAN:   Lasă-mă  să   înţeleg,  asta   înseamnă  că   toţi  negri  
sunt acum în Africa? 
   GENIUL: Da. 
   PAT BUCHANAN: Şi  toţi  evreii sunt acum în Israel? 
   GENIUL: Da. 
   PAT BUCHANAN: Let me have a Diet Coke. 
 

  
   Bulă  a  fost  invitat  de  omologul  său  bulgar, Bulaev. Ajuns la Sofia, 
Bulaev,   gazdă   bună,   îl   plimbă   prin   oraş   să-i   arate   frumuseţile,   îl 
duce   şi   în   garsoniera   lui,   îi   arată   telefonul,   ceasul,   televizorul,  
mobila...   Bulă   îl   întreabă   cu   ce   se   ocupă, Bulaev îi   răspunde   că   e  
inginer constructor. 
   - Vezi podul acela? Ei bine, eu l-am construit! 
   Bulă   îl   invită  şi  el   la  Slatina,   la  el  acasă,  Bulaev  vine,  Bulă   îi  arată  
oraşul,   apoi   îl   cheamă   acasă   la   el,   îi   arată   vila în   care   locuieşte, 
interfonul   de   la   poartă,   scara   interioară, combina   muzicală,  
calculatorul etc. 
   - Dar  tu  cu  ce  te  ocupi,  Bulă? 
   - Vezi râul acela? 
   - Da,  răspunde  Bulaev. 
   - Ei bine, acolo  trebuia  să  fie  un  pod... 
 

  
   Q: Când  va  avea  poliţia  albaneză  cu  adevărat  succes? 
   A: Atunci când numărul  răufăcătorilor  prinşi  va  fi mai mare ca nu-
mărul  angajaţilor. 
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   Era odată  un  grec,  Onassis  îl  chema. Se  spune  că  era  cel mai bogat 
om din lume. Ajunge el într-o  seară  la  New  York,  ia  o  cameră  la  un  
mare  hotel  şi  adoarme.  Se  trezeşte  la  prânz  şi,  neavând  ce  face,  se  
duce  la  bar,  ia  o  cafeluţă  şi  începe  s-o bea. Atunci se apropie de el 
un evreu: 
   - Domnule Onassis! Dvs.  mă  puteţi   face  un  om  bogat,   fără  a   in-
vesti  nici  măcar  un  singur  cent!   
   Onassis  nu  spune  nici  da,  nici  nu,  ci  continuă  să-şi  bea  cafeluţa. 
   - Domnule Onassis!, continuă  evreul,  eu  sunt  un  mărunt  afacerist.  
Acum  trebuie  să  mă  întâlnesc  cu  un  partener  de  afaceri. Tot ceea ce 
trebuie  să  faceţi  este  să  vă  adresaţi  mie  şi  să-mi  spuneţi:  Bună  ziua! 
Partenerul  meu  va  vedea  că  marele  Onassis  mă  cunoaşte,  aceasta  
va  fi  cea  mai  bună  recomandare  pentru  mine,  el  va  accepta  să  facă  
afacerea   şi   eu   voi   fi   un   om   bogat,   fără   ca   dvs.   să   fi   investit   nici  
măcar  un  singur  cent! 
   Onassis   nu   spune  nici   da,  nici   nu,   ci   continuă   să-şi   bea   cafeluţa.  
Dar, într-adevăr,   vede   că   vine   cineva,   începe   să   vorbească   cu  
evreul. Când  trec  prin  faţa  lui,  se  adresează  Onassis  evreului: 
   - Bună  ziua! 
   La care, evreul  se  întoarce  şi  spune: 
   - Măi Onassis, de  câte  ori  să-ţi  spun  să  nu  mă  deranjezi  când  fac  
afaceri?! 
 

  
   Un  scoţian  de  100  de  ani explică  secretul  longevităţii  sale: 
   - Niciodată   n-am   băut   whisky   fără   apă   şi   niciodată   apă   fără  
whisky. 
 

  
   Q:  Care  a  fost  primul  om  pe  Lună? 
   A: Un albanez care s-a  jucat  cu  o  praştie. 
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   Un  rus  comandă  într-o  crâşmă  întotdeauna  cinci  pahare  de  vodcă  
deodată.  El  bea  pentru  cei  patru  camarazii  ai  săi  căzuţi  în  război:   
   - Asta  era  o  înţelegere de demult ca cei  care  supravieţuiesc  să  bea  
pentru  cei  căzuţi. 
   Într-o zi, rusul   nostru   comandă   doar   patru   pahare   de   vodcă.  
Barmanul  îl  întreabă: 
   - Ce s-a întâmplat azi? 
   - Mai   beau   doar   pentru   camarazii  mei   căzuţi   în   luptă.   Eu,   înce-
pând de azi, sunt antialcoolic... 
 

  
   Q1:  Ce  e  răutăcios? 
   A1:  Să-l trimiţi  pe  Stevie  Wonder  la  cinema. 
   Q2:  Ce  e  deosebit  de  răutăcios? 
   A2: Filmul la care l-ai trimis pe Stevie  Wonder  să  fie  unul  mut. 
 

  
   Un  evreu  intră  un  local  şi  îl  vede  pe  prietenul  său  la bar. Se duce la 
el  şi, plin de compasiune, îi spune: 
   - O, Moise, îmi  pare  atât  de  rău  că  magazinul  tău  a  ars!   
   Moise se întoarce la el: 
   - Şşşşt!... De-abia mâine! 
 

  
   Se   făcea   că   americanii   invadează   Albania.   Deh,   ăştia   mai   slab  
dotaţi,  nu  prea ştiau  ce  să   facă.  Se   întrunesc  ei,   fac  un  consiliu  de 
război,  şi  plănuiesc: 
   - Ar  trebui  să  dotăm  şi  noi  armata  noastră  cu  ceva  deosebit... 
   - Păi...  să  le  dăm  un  tanc,  cel  mai  bun  tanc  al  nostru. 
   - Bine,  bine,  şi  cum  îi  repartizăm? 
   - Doi la praştie,  şi  trei  la  pedale... 
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   În   anii   '80,   la   graniţa   dintre   Rusia   şi   China   au   avut   loc   conflicte  
armate.  
   Iată   cum   relatează   agenţia   de   presă   TASS:   „La   graniţa   ruso-
chineză,   în  timp  ce  un  grup  de  tractoare  arau  falia  de  demarcaţie, 
avioane  chinezeşti  le-au  atacat.”   
   Agenţia  China  Noua: „La  graniţa  chinezo-rusă, în timp ce un grup 
de  planoare  împrăştiau  îngrăşăminte  peste  câmpiile  cu  orez,  au  fost  
atacate  de  tancurile  sovietice.”  
   Cum  arată  ştirea  difuzată  de  AGERPRESS: „Astăzi, la  graniţa  ruso-
chineză a   avut   loc   un   bogat   schimb   de   experienţă   pe   teme   de  
agricultură.” 
 

  
   Q: Care au fost primele cuvinte pe care le-a spus Gagarin când s-a 
întors  din  spaţiu? 
   A: Unde  e  porcul  ăla — să-i  dau  un  şut  în  fund  — care mi-a spus că  
ăsta-i avionul pentru Paris?! 
 

  
   Ungurii   şi   ruşii   la   olimpiadă.   Se   bat   ce   se   bat   ei   pe   acolo, până  
câştigă   ungurii.   Hruşciov   trimite   o   telegramă   la Budapesta: „Aţi  
jucat foarte bine. Stop. Ne-a   plăcut   tuturor   cum   aţi   jucat.   Stop.  
Suntem mândri de voi. Stop. Credite. Stop. Gaze. Stop. Grâne. 
Stop.” 
 

  
   Doi  sultani  stau  de  vorbă: 
   - Auzi, dar tu cum alegi seara dintre cele treizeci de concubine ale 
tale,  cu  care  să  te  culci? 
   - Eh,  simplu,  arunc  peste  ele  o  găleată  cu  apă  rece,  şi  o  aleg  pe  cea  
din care iese cel mai mult abur! 
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   Q: Ce  se  întâmplă  când  la  Tirana  se  arde  un  bec? 
   A: Prin   decret   prezidenţial, se   scoate   şi   cel   de-al doilea bec din 
motive  de  siguranţa  statului! 
 

  
   Discută  un  american  cu  un  ţigan.  Americanul: 
   - Dă-mi   oţel   şi-ţi   fac   cel   mai   gigantic   vapor   pe care l-ai   văzut  
vreodată!   
   La care, ţiganul: 
   - Dă-mi şi tu o femeie, şi-ţi   fac   cel  mai   tare   echipaj   pe care l-ai 
putea  avea  vreodată  pentru  vaporul  tău. 
 

  
   Întrebare la Radio Erevan: 
   - Se pot citi romanele lui Alexander Soljeniţîn? 
   - În principiu da, dar  trebuie  să  înţelegeţi  engleza  sau  germana. 
 

  
   Q:  Se  poate  face  comunism  în  Elveţia? 
   A:  Se  poate,  dar  e  păcat! 
 

  
   Raport al amiralului afgan: Flota  noastră  a  suferit  pierderi  grele:  
s-a rupt o vâsla! 
 

  
   Un  ascultător   sovietic   întreabă  Radio  Erevan  unde  şi   când  a   fost  
inventat step-ul.  Radio  Erevan  răspunde: 
   - Stepul  a  fost  inventat  în  Uniunea  Sovietică  şi  a  fost  pentru  prima  
dată   folosit   în   familia   lui   Stepan   Stepanov   Stepanivici   care   avea  
zece  copii  şi  o  singură  oliţă  de  noapte. 
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   Cică   mergeau   unii   cu   trenul   prin   Siberia.   Pe   seară, se   opreşte  
trenul.  Stă  o  oră,  stă  două. La un moment dat, întreabă  un pasager: 
   - Ce  faceţi, bă,  de  ce  nu  plecăm? 
   - Schimbăm  locomotiva!   
   Peste  o  oră, iar: 
   - Ce  faceţi  bă,  de  ce  nu  plecăm? 
   - Schimbăm  locomotiva! 
   Spre  dimineaţă,  acelaşi  tip,  iar: 
   - Ce  faceţi  bă,  n-aţi  schimbat  încă  locomotiva? 
   - Ba da! 
   - Păi, şi  atunci, de  ce  nu  plecăm? 
   - Am schimbat-o  pe  votcă! 
 

  
   Q: Cum se numesc avioanele irakiene? 
   A: Ţinte  mobile. 
 

  
   Un  ţigan  este  prins  în  metroul  londonez  de  către  poliţişti,  în  timp  
ce încerca  să  fure  un  portmoneu: 
   - Nu  încerca  să  ne  convingi  că  ai  luat  acest  portmoneu  crezând  că  
este  al  tău! 
   - Nu este al meu, într-adevăr,   dar   bancnotele   acestea   îmi   sunt  
foarte familiare... 
 

  
   La  Radio  Erevan  se  întreabă: 
   - Va fi şi  un  al  treilea  război  mondial? 
   - Nu,  dar  lupta  pentru  pace  va  fi  atât  de  puternică,  încât  nu  va  mai  
rămâne  piatră  peste  piatră. 
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   Q: De  ce  se  scoală  Hillary  Clinton  la  ora  4  dimineaţa? 
   A: Ca   să   fie   şi   ea   prima  doamnă   a  Americii,   să  nu   i-o ia Monica 
înainte. 
 

  
   Iţic   Mendelovici,   evreu   rus,   lua   mereu   cuvântul   la   adunările   de  
partid,  unde  se  declara  mereu  de  acord  cu  antevorbitorii  săi. 
   - Tovarăşe   Iţic, îi spuse secretarul de partid, dar dumneata n-ai 
niciodată  o  părere  proprie? 
   - Ba  da,  dar  ţin  să  vă  spun  că  nu  sunt  de  acord  cu  ea! 
 

  
   Q: De  ce  merge  economia  albaneză  atât  de  prost? 
   A: Pentru  că  le-a  murit  măgarul! 
 

  
   Hruşciov  şi  Kennedy  stau  pe  malul  mării  şi  fac  plajă.  Hruşciov citea 
Capitalul lui Karl Marx, iar Kennedy, Biblia. La un moment dat, 
Hruşciov  începe  să  râdă.  Kennedy  vrea  să  ştie  de  ce  râde  şi  Hruşciov  
îi   arată   ce   scrie   în   carte:   „Socialismul   e   groparul   capitalismului”.  
După  puţin  timp, începe  să  râdă  Kennedy.  Întrebat  de  Hruşciov  de  
ce  râde,  acesta  îi  arată  ce  e  scris  în  Biblie:  „Cine  sapă  groapa  altuia, 
cade  el  însuşi  în  ea”. 
 

  
   Q: Care-i  diferenţa  dintre  un  evreu  mic  şi  unul  mare?   
   A: Ăla  mare  arde  mai  mult. 
 

  
   Q: Ce  au  irakienii  şi  chiloţii  în  comun? 
   A: Amândouă  îl  jenează  pe  Bush. 
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   La  Naţiunile  Unite: 
   - Cu  ce  dotare  logistică  poate  participa  Albania  la  forţele  de  men-
ţinere  a  păcii? 
   - Vă  dăm  un  tanc! 
   - Nu se poate, doar unul? 
   - Bine,  vi  le  dăm  pe  amândouă. 


   Challenger  şi  NASA 

 Q1: Ce înseamnă  prescurtarea  de  la  NASA  (I)? 
   A1: Need Another Seven Astronauts. 
   Q2: Ce înseamnă  prescurtarea  de  la  NASA  (II)?  
   A2: Need Another Shuttle Also. 
   Q3: Ce înseamnă  prescurtarea  de  la  NASA  (III)?  
   A3: North Atlantic Swimming Association. 
   Q4: Ce înseamnă  prescurtarea  de  la  NASA  (IV)? 
   A4: National Artificial Stupidity Association. 
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   Q5: Ce  înseamnă  prescurtarea de la NASA (V)? 
   A5: National Astronaut Scattering Administration. 
   Q6: Ce înseamnă  prescurtarea  de  la  NASA  (VI)? 
   A6: Nice Air Show Assholes. 
   Q7: Care au fost ultimele cuvinte ale Christei McAuliffe?  
   A7: Pentru  ce  e  butonul  ăsta? 
   Q8: Care au fost ultimele cuvinte ale Christei McAuliffe spuse 
soţului  ei?   
   A8: Să  dai  de  mâncare  la  copii...  Eu  o  să  dau  la peşti... 
   Q9: De   ce   la   următoarea   lansare   s-a  mai   trimis   în   spaţiu   o   pro-
fesoară  de  engleză?   
   A9: Să  o  suplinească  pe  Christa  McAuliffe... 
   Q10: De  ce  băutura oficială  NASA  este  Pepsi?   
   A10: Pentru că  nu  le-a  ieşit  secventa  cu  7up. 
   Q11: De ce a fost doar un membru al echipajului de culoare?  
   A11: Dacă  ar  fi  ştiut  de  la  început  că  explodează!... 
   Q12: Care au fost ultimele cuvinte transmise de Challenger?  
   A12: Am  spus  un  Tuborg  fără  alcool! 
   Q13: Ştiaţi  că  primul  civil  din  spaţiu  nu  e  o  profesoară  de  engleză?   
   A13: Acum e istorie!... 
   Q14: La   lansările   următoare   de   nave   spaţiale, care este gluma 
preferată  a  unui  bătrânel  de  la  centrul  de  comandă?   
   A14: 72, 73, 74, Buuuum!... Am glumit numai!... 
   Q15: De   ce   la   lansările   următoare   de   nave   spaţiale, unul din 
membrii  echipajului  trebuie  să  fie  un  ofiţer  de  la  marină?   
   A15: Dacă   se   ia   hotărârea   ca   nava   spaţială   să   fie   folosită   ca  
submarin experimental, să  poată  să  preia  el  comandă... 
   Q16: Cum  se  numeşte  noul  deodorant  scos  pe  piaţă  de  NASA?   
   A16: Spray Oceanic. 
   Q17: Care a fost cântecul oficial al navei Challenger?  
   A17: I said a Boom-chica-Boom... 
   Q18: Unde  îşi  petrec  astronauţii  de  pe  Challenger  concediul? 
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   A18: Împrăştiaţi  prin  Florida. 
   Q19: Care au fost ultimele cuvinte înregistrate pe black-box?  
   A19: Nu — NUUUUU! Nu  butonul  ăla!... 
   Q20: De ce nu mai  construieşte  NASA Space-Shuttles cu scaune?  
   A20: Astronauţii  pot  sta,  cele  30  de  secunde,  şi  în  picioare... 
   Q21: Şi  ce  scria  pe  monitoarele  de  la NASA după  explozie?   
   A21: TILT -- game over. Challenger is destroyed. Communists 
killed: 0. Score: 0. Insert next astronaut! 
 

  
   Concordând cu Concorde 
   Remember: Pe data de 25 Iulie 2000, la  ora  4.44  după-masă,  un  
avion de tip Concorde, aparţinând companiei Air France Concorde, 
decolează  din  Paris  cu  destinaţia  New  York.  Acesta  se  prăbuşeşte  la  
scurt   timp   după   decolare, distrugând un hotel de la periferia 
Parisului, în Gonesse.   În  urma  prăbuşirii, mor  toţi  cei  109  pasageri  
(96  germani,  doi  danezi  şi un austriac). Majoritatea persoanelor de 
naţionalitate  germană  erau  foarte  bogaţi  şi  pe  cale  de  a  efectua  o  
excursie   de   două   săptămâni   în   America   al   cărei   preţ   era   de   cca  
20.000$. Persoanele ucise aflate în hotel au fost un turist englez, 
doi  polonezi   şi o   franţuzoaică. Concorde-ul era considerat cel mai 
sigur   avion   din   lume   şi   o   călătorie   cu   acesta   costa   în   jur   de   3000  
DM.  Viteză  foarte  mare  a  acestui  tip  de  avion  permite  traversarea  
Atlanticului în cca. trei ore  şi  jumătate. 
 

 În  Franţa, germanii  bogaţi  adoră  Hotelul  Gonesse.  Asta  s-a 
dovedit  prin   faptul  că  au  aterizat,  dintr-o  dată,  peste  100  
de  nemţi  în  hotel. 

 
 Ultimul  semn  al  snobiei  germanilor  bogaţi?   

Să  iei  Concorde-ul  din  Paris  până  în  hotelul  Gonesse. 
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 Planul de zbor al Concorde-ului:  
Depart: Paris CDG 17:00. 
Arrive: Hotel Gonesse 17:02. 

 
 De când cu dezastrul Concorde-ului, ruşii  s-au  hotărât  să-şi  

scufunde toate submarinele. 
 

 Proiectat de computere. Construit   de   roboţi. Pilotat de 
francezi. Concorde. 

 
 Concorde-ul s-a   prăbuşit   datorită   unei   acţiuni a aripii de 

stânga. 
 

 Concorde — cel  mai  rapid  şi  mai  mare  crematoriu  francez. 
 

 Cum   obţii   cel   mai   repede   un   certificat   de   incinerare   în  
Franţa?   
Cumperi un bilet de zbor cu Concorde! 

 
 Unde  ar  fi  trebuit  să  se  prăbuşească  Concorde-ul?  

În Place de la Concorde. 
De ce s-a  prăbuşit  tocmai  în  Paris? 
S-a  crezut  că  prinţesa  Diana  e  la  bordul  avionului. 

 
 De ce s-a  prăbuşit,  de  fapt,  Concorde-ul? 

Nouăzeci   şi   şapte  de   turişti  germani   şi-au pus prosoapele 
de  plajă  pe  scaunul  pilotului. 
Şi  totuşi,  de  ce  s-a  prăbuşit? 
Pilotul  era  evreu.  Răzbunarea... 
Un  răspuns  serios? 
Ingineria anglo-franceză. 
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 Ce  e  cel  mai  trist  la  faptul  că  Concorde-ul s-a  prăbuşit?   
În  avion  mai  încăpeau  20  de  nemţi! 

 
 De ce un zbor cu Concorde-ul  e  aşa  de  scump?   

Hotelul  e  inclus  în  preţ. 
 

 Ce a strigat un client al restaurantului din Hotelul 
Gonesse?  
Chelner  aşteaptă,  aşteaptă!  E  un  Concorde în  supă  mea!... 

 
 Guvernul francez l-a decorat post-mortem, cu Legiunea de 

onoare, pe pilotul Concorde-ului. Motivul? Cu un singur 
avion,  a  ucis  mai  mulţi  nemţi  decât  toată  aviaţia  franceză  
în timpul celui de-al  Doilea  Război  Mondial. 

 
 Comisia   Europeană   a   stabilit   că   măsurile   de   siguranţă   în  

Concorde sunt  impecabile.  De  vină  a  fost  hotelul. 
 

 Air  France  tocmai  a  introdus  un  nou  serviciu  pentru  clienţii  
lor. Acesta garantează   transferul   din   avion   în   hotel   în  
numai  două  minute. 

 
 Cum  bagi  100  de  nemţi   într-un  hotel   franţuzesc  de  40  de  

locuri?  
Cu Concorde-ul! 

 
 Care  să  fi  fost  fost  ultimele  cuvinte  ale  pilotului?   

Oare  pentru  ce  o  fi  butonul  ăsta? 
Sau poate: 
Mai miroase careva fum aici? 
Ar  fi  putut  şi  să  spună: 
De ce naiba nu se mai vede pista? 
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Unii  presupun  că  ar  fi  spus  asta: 
Oh,  sigur  că  poţi  trage  de  manetă  asta...  Ah!  Ah! 
Ar  fi  putut  să  fie  treaz  şi  să  zică: 
Unde mi-aţi  pus  paraşuta?... 
Sau  nu  foarte  treaz  şi  să  se  gândească: 
Oare  vreau  şi  nemţii  să  vină  cu  noi  la  un  grătar? 

 
 Ce  au  găsit  în  urechile  pasagerilor?   

Degete. 
 

 Şi   ce   am   învăţat   din   prăbuşirea   Concordului?   A: Că  
broaştele  nu  pot  zbura... 

 
  

   Din  jurnalul  de  călătorie  al  unui turist american 
   Principalele notiţe: 
   LONDRA: La Londra n-am  văzut  nimic  din  cauza  ceţii.  În  ultima  zi,  
ceaţa   s-a   ridicat   pentru   câteva   secunde   şi   am   putut   vedea   un  
superb  turn  cu  ceas.  Ceasul  stătea,  dar  eu  n-am mai stat. Am vrut 
să  cumpăr  shun  la  Buckingham,  dar  mi-au  zis  că  a  mâncat-o regina! 
Poate  găsesc  la  Praga! 
   BERLIN: Toţi  mănâncă  crenvurşti  şi  beau  bere.  Nimeni  nu  mai  este  
interesat de americani aici! Mi-am  cumpărat  un  dicţionar  Deutsch - 
English.  Mă  tot  gândesc  dacă  DeVito,  actorul,  e  originar  din  această  
ţară! 
   AMSTERDAM: E   bine   aici!   Toată   lumea   vorbeşte   engleza!   Toţi  
sunt  buni   şi   vor   să   fumeze  cu  mine  pipa  păcii!  Mai  abitir   ca  pieile  
roşii!   Ba   unii   răsuc   şi   ţigări.  Mă   întreb,   oare  Marijuana   o   fi   nume  
olandez? 
   BRUSSEL: Greu  de  găsit   o   toaletă!  Am   făcut  pipi   pe   stradă!  M-a 
luat  poliţia!  Le-am  spus  că  am  crezut  că  aşa  e  moda  acolo  după  ce  
am  văzut  statuia  lui  Maneken  Piss!   
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   PARIS: După   câte   îmi   aduc   aminte   de   la   scoală,   Parisul   este  
capitala  Germaniei.  Cu  toate  acestea,  străzile  Parisului  sunt pline de 
japonezi. Numărul   frumoaselor   şi   renumitelor franţuzoaice   s-a 
redus foarte mult.   Ele   nu  mai   pot   fi   văzute  decât   sub   forma  unui  
tablou  expus   la  Muzeul  Luvru  şi  care  reprezintă  o   italiancă  urâţică 
ce  zâmbeşte  tâmp. 
   MADRID: Oraş frumos,  are  străzi  largi,  cu  fântâni  ecvestre  şi  stătui  
arteziene.   Au   şi   un   palat   mare,   dar   cam   neprimitor.   În   schimb,  
locuitorii  sunt  simpatici,  vorbăreţi,  ospitalieri  şi  se  numesc  români. 
   BARCELONA: De   ăştia   am   aflat   o   mulţime   de   chestii.   Ştiu   că  
locuitorii   se   numesc   catalani   şi   că   aici   se   află   o   biserică   numită  
„Segreda  Famiglia”, unde  cred  că  ar  fi  sediul  mafiei  italiene.  Tot  aici  
sunt birourile firme de Automobile  „Gaudi”!  Şi  eu,  care  credeam  că  
maşinile  „Gaudi”  sunt  italiene! 
   VIENA: Am  băut  apă  din  Dunărea  albastră!  Avea  gust  de  petrol! N-
am auzit să aibă  oil fields pe-aici.  Posibil  că  e  aşa  din  cauză  că  sediul  
OPEC e la   Viena!   Nu   cunosc   limba   austriacă,   dar   mă   înţeleg   de  
minune   cu   vienezii   folosind   dicţionarul   de   limbă   germană!   Ce  
oameni  erudiţi!  În Europa  mai  toţi  vorbesc  cel  puţin două  limbi!  În  
parcul Prater mi-am pierdut portmoneul. Trebuie  să  trimit  un  mesaj  
acasă  să   îmi   trimită  bani!  Simt  un  miros  de  barbecue! M-a apucat 
foamea!   Pe  malul   lacului   întâlnesc   nişte   austrieci   bruneţei foarte 
simpatici, care folosesc foarte des cuvintele  „mişto”  şi  „ciordeală”.  
Sunt primii cu care nu mă pot   înţelege   în   germană!   Ăştia   or   fi  
băştinaşii   lor,   sau  mai   bine   zis pieile   lor   roşii!   Că   toţi   seamănă   cu  
nişte  indieni  get-beget! Unul mai gras,  cu  pălărie  şi  mustăţi  până  la  
brâu   îmi   spune:   „Hauleo, manca-ţi-aş, să-ţi   dea   mandea   ceva   de  
potol, că  te  bunghesc  că  eşti  cam  tras  la faţă!”.  N-am  înţeles  o  iotă  
din ce zicea, dar  am  realizat  că  vor  să  mă  invite  la  masă!  Am  mâncat  
pentru   prima   dată   carne   de   lebăda!   O minunăţie!   Păcat   că   îmi  
pierdusem portmoneul, că   aş   fi   făcut   cinste   cu o bere!   Cred   că  
parcul Prater e bântuit de fantome! 
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   VENEŢIA: Am   sosit   în   oraş   după   o   ploaie   torenţiala,   cred.   Toate  
străzile   sunt   inundate.   Nu   se   circulă   decât   cu   barca.   Cu   toate  
acestea, barcagii sunt foarte   veseli   şi   cântaănişte   songuri   numite  
barcarole.  Hotelul   este   vechi   şi   broasca  de   la  uşa   camerei  orăcăie  
îngrozitor de dogit! 
   PRAGA: La Praga, am   cunoscut   o   blondă   delicioasă,   care   m-a 
servit  cu  o  şuncă  de neuitat... 
   BUDAPESTA: Aici   nu   am   îndrăznit   să   mă   opresc, deoarece am 
auzit  că  oraşul  e  în  carantină.  Jumătate  din  locuitori  sunt  la  BUDĂ, 
iar  cealaltă  au  PESTĂ, îi desparte  Dunărea!  Până  şi  podurile  sunt în 
lanţuri!  Cred  că  e  ceva  în legătura  cu  gripa  aviatică! 
   BUCUREŞTI: Ghidul turistic pe care-l am la mine, apărut   în  New  
York, îmi prezintă   Bucureştiul   drept   capitala   Ungariei.   Cred   că   la  
mijloc este  o  greşeala.   În  Gara  de  Nord  se  vorbeşte  mult  turceşte,  
ceea  ce  mă  face  cred  că  sunt, de fapt, în Frankfurt pe Main. 
   CHIŞINĂU: După  ce  văzui  mănăstirile  din  Moldova, urcându-mă  în  
trenul   de   Bucureşti,   îl   luai   invers   şi   dracu’ ştie   cum   ajunsei   la  
KISINEV.  Ăştia  cu  toţii vorbesc  româneşte,  dar  guvernul  spune  că  se  
trag  din  ruşi! Au  şi  ei  statui  cu  Ştefan  cel  Mare,  cu  Eminescu,  ca  şi  
românii!  Adică... cu  acelaşi  nume, doar  puţin  mai  mici  de  statură!  
Mă  duc  să  dau  cortina de fier la o parte! Îmi pun o întrebare: preşe-
dintele  Voronin  o   fi  originar  de  pe   lângă mănăstirea Voronetz sau 
de la Kremlinetz? 
   TIRASPOL: Vrui  să  ajung  la  Tiraspol  să  văd  şi  eu  Transnistria (Asta 
o fi sora Transilvaniei?)   Mă   băgară   într-o   DUBĂ   şi   mă   duseră   la  
DUBĂSARI!   Aici nu   te   pune   nimeni   să   SARI! Aici trebuie   să   dai  
explicaţii!  Am  băut  Smirnoff la breakfast, lunch & dinner! 
   Pe   baza   tratatului   „alimente   contra   arme”   m-a scos ambasada 
american din jail!  Mâine  plec  spre  casă!  Ce   trip frumos!  Am  văzut  
IUROP! Mi-a   plăcut  mult   şi   am   învăţat   foarte  multă   geografie   de  
când sunt turist. 

Johnny O’llca de Bourbon 
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Politically correct 

Corectitudinea	  politică  este o doctrină cultivată 
de o minoritate delirantă , ilogică,  promovată de 
mass-media oficială,  care susţine că este posibil 

să apuci o bucată de căcat de partea curată . 
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   Cândva, grecii au distrus Troia, Persia, Egiptul, Siria, Fenicia, 
Babilonul...  
   Acum a venit şi rândul Uniunii Europene! 
 

  
   Ȋnvăţătoarea  întreabă  copiii   la  şcoală  dacă  au  ceva  de  adăugat  la  
sfȃrşitul  lecţiei  de  politică. 
   - Doamna   învăţătoare,   zice   Bulă,   căţeaua   noastră   a   fătat   cinci 
căţei, dintre care doi ţin  cu  Statele Unite  şi  Uniunea  Europeană. 
   - Şi  ceilalţi  trei?,  întrebă  învăţătoarea. 
   - Ceilalţi  trei au deschis ochii... 
 

  
   Puradelul îl  întreabă  pe  Bulibaşa  ce  este  democraţia: 
   - Atunci  când  cheltuim  ajutorul  social  în  două  zile  şi  apoi  mergem  
şi  luăm  ce-i  al  altuia,  aia  e  democraţia. 
   - Şi  ăla  nu  zice  nimic? 
   - Ba da, dar aia e rasism. 
 

  
   Într-un magazin, intră  un  negru  cu  un  papagal  imens,  colorat  viu,  
pe  umăr. 
   Vânzătoarea  exclamă  uimită: 
   - Vai, ce frumos este! De unde îl ai? 
   - Din  Africa,  nu  acolo  trăiesc  ăştia  negrii?,  răspunde  papagalul. 
 

  
   Dacă ţi se pare că patria ta te ignoră, încearcă, măcar odată, să nu 
plateşti  taxele. 
   Eu am plătit cinstit toate taxele şi  acum  dorm  linistit.  
   Pe o bancă, în parc. 
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   Să-i mulţumim lui Columb! Dacă nu exista el, toţi americanii ar fi 
trăit în Europa! 
 

  
   Preşedintele Statelor Unite ne-a cerut să ne unim pentru o cauză 
comună  tuturor: combaterea terorismului. 
   Este bine ştiut că musulmanii se opun consumului de alcool şi 
consideră privirea unei femei dezbrăcate (alta decât nevasta) drept 
un păcat.  
   Din această cauză, lansăm  un  apel  ca, timp de o săptămână, zilnic, 
la ora 17.00, toate femeile să se dezbrace complet şi să alerge prin 
birouri, iar toţi bărbaţii să le urmeze cu o bere în mână.  
   Aceasta ne va ajuta sa detectăm teroriştii care se ascund la noi în 
firmă.  
   Statele Unite vă sunt recunoscătoare pentru efortul făcut în lupta 
împotriva terorismului. 
 

  
   Dacă o mai ţine criza economică tot aşa, vor mai rămâne doar 
două bănci: banca de spermă şi banca de sânge. 
   Cand vor fuziona, noua bancă se va numi The Bloody Fucking 
Bank. 
 

  
   În iad, Stalin primeşte ca însoţitoare o frumoasă actriţă suedeză, 
blondă şi cu picioare interminabile.  
   Lenin protestează: 
   - Dar nu e corect! A fost cel puţin la fel de păcătos ca mine. 
   Dracul îl linişteşte: 
   - N-ai înţeles! Ceea ce vezi este pedeapsa ei! 
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   Hitler  în  timp  ce  vizită  un  lagăr,  unul  dintre  deţinuţi  îndrăzneşte  să  
îl întrebe  ceva  şi  Hitler   îl  execută imediat. Mergând mai încolo, un 
alt  deţinut  îl  salută,  Hitler  îl  execută  imediat. Pe  la  sfârşitul  vizitei, în 
ultima   cameră   era   un   băieţel, care în momentul când intra Hitler 
începe  să  cânte. 
   Hitler  îl  întreabă: 
   - De  ce  cânţi? 
   Băiatul: 
   - Mai  am  2  zile  şi  fac  10  ani! 
   Hitler: 
   - Îmi  place  că  eşti  optimist! 
 

  
   Prima  regulă  a  economiei  de  tranziţie: Pentru fiecare economist, 
se găseşte un altul la fel de bun, cu idei exact inverse.  
   A  doua  regulă: Şi ambii au dreptate. 
 

  
   - De  ce  sunt  ţiganii  muzicieni?  
   - Pentru  că  dorm  pe  “sol”  şi  vorbesc  cu  “fa”. 
 

  
   Frizură  à la Irak 
   Un ofiţer american, întors din Irak, se tunde. 
   FRIZERIŢA: Cum mai merge treaba în Irak? 
   OFIŢERUL (vizibil deranjat de intrebare): Bine!... 
   Din două în două minute, aceeaşi întrebare. 
   FRIZERIŢA: Cum mai merge treaba în Irak? 
   OFIŢERUL: Bine, dar de ce mă enervezi mereu cu întrebarea asta? 
   FRIZERIŢA: Pentru că ţi se ridică părul în cap cânt te întreb şi mi-e 
mai uşor să te tund. 
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   Q: De  ce  se  vehiculează  ideea  că  Isus  ar  fi  fost  negru?   
   A: Din trei motive: 

1. Numea pe toţi  cei  din  jurul  său frate; 
2.  Ascultă  tot  timpul  muzică gospel; 
3. Procesul care i-a  fost  făcut  nu  a  fost  unul  cinstit... 

 
  

   Noua  iniţiativă UE: adoptă un grec pentru doar 500 de euro! 
Pentru  această  sumă,  el  va  face  tot  ce  n-ai  tu  timp  să  faci: 

o va dormi  până  la  amiază, 
o va citi ziarele, 
o va bea o cafea, 
o discută  despre  sport  şi  politică, 
o trage  un  pui  de  somn  după-masă, 
o seara  merge  la  bar,  la  restaurant  şi  la  chefuri! 

   Bonus: Noua  monedă  a  Greciei  se  va  numi  Zeuro. 
 

  
   O  casă   cu   cinci  etaje   în  Montreal  a ars, accident   soldat   cu  mulţi  
morţi: 

- Familia de musulmani de la etajul întâi — toţi  decedaţi; 
- Familia  de  ţigani  de  la  etajul  II  — decedaţi; 
- Familia de negri de la etajul III — decedaţi; 
- Familia de indieni de 8 persoane de la etajul IV — la fel; 
- Perechea  de  albi  de  la  etajul  V  a  scăpat. 

   Comunitatea de musulmani a cerut o anchetă,  care  să  stabilească  
de ce au  scăpat  albii  din  incendiu,  pretenţie solicitată şi  de  comuni-
tatea  de  ţigani,  de  negri  şi  de  pakistanezi. A  fost  cerută  şi  declaraţia  
şefului pompierilor. 
   Rezultatul anchetei: Perechea   de   albi   a   scăpat   miraculos   din  
incediul  criminal  fiindcă albii se duc la  lucru  în  fiecare  dimineaţă. 
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   Într-una din zile, un   negustor   de   produse   lactate   primeşte   o  
invitaţie  de  a  se  prezenta  la  Judecătorie, fiindu-i intentat un proces 
de  către  un  brutar.  Omul, foarte îngrijorat, se tot întreba de ce o fi 
învinuit.  Brutarul   însă  ştia.  Şi   încă  cum.  Îl  tot  bănuia  pe  lăptar  că   îl  
înşeală  la  cântar  când  cumpără  de  la  el  unt.  Aşa  că  nu  o  dată,  după  
ce  lăptarul  îi aducea kilul de  unt  şi  pleca,  imediat  cântărea  marfa,  în  
prezenţa unor martori. Într-adevăr,  bănuielile  sale  erau   justificate.  
Ba  primea  900  g,  ba  800,  au  fost  cazuri  când  a  primit  şi  750  g  de  unt  
în  loc  de  1  kg.  În  ziua  judecăţii,  judecătorul  îl  întreabă  negustorul  de  
lactate: 
   - Spune,  dumneata  ai  cântar  cu  care  să  cântăreşti  untul  ce-l vinzi? 
   - Nu,  domnule  judecător.  Nu  am. 
   - Păi,  atuncea  cum  pretinzi  că  vinzi  untul  cu  kila? 
   - Păi,  să  vedeţi.  Eu  am  o  balanţă, pun pe o parte a balanţei  kilul de 
pâine  ce  o  cumpăr  de  la  brutar,  iar  pe  cealaltă  parte  pun  unt  până  
ce balanţa  se  echilibrează. 
   MORALA:  În  viaţă primeşti  ceea  ce  dai. 
 

  
   Un om se plimba prin Central Park în New York. Deodată, vede o 
fetiţă atacată  de  un  pitbull.  Aleargă spre fetiţa şi începe să se lupte 
cu câinele. Reuşeşte în cele din urmă să omoare câinele, salvând 
astfel viaţa fetiţei. Un ziarist care privise scena vine la el şi îi spune: 
   - Eşti un erou, mâine vei putea citi în toate ziarele: Un brav 
newyorkez  a  salvat  viaţa unei  fetiţe. 
   - Dar eu nu sunt newyorkez! 
   - Oh, în acest caz va scrie în ziarele de mâine dimineaţă:  Un brav 
american  a  salvat  viaţa  unei  fetiţe. 
   - Dar nu sunt american. Sunt afgan! 
   A doua zi, în ziare scria cu   litere   de   o   şchioapă: Un extremist 
islamist a ucis un câine american. 
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   Un bărbat într-un costum negru ponosit şi rupt a ajuns la o fermă 
şi i-a cerut fermierului o slujbă:  
   - Voi face orice şi nu am nevoie de altceva decât de mâncare. 
   Fermierul nu avea nevoie de ajutor, dar, aducându-şi aminte de 
grămadă de bălegar din hambar care trebuia împrăştiată pe câmp, 
i-a spus: 
   - Urmează-mă! Uite, vezi grămada asta mare de rahat? Ei bine, 
vreau să o cari şi să o împrăştii bine pe tot câmpul din est. 
   Bărbatul a zâmbit amabil şi s-a apucat de treabă. Era o grămadă 
imensă. Fermierul a crezut că-i va lua cel puţin o săptămână pentru 
a termina, dar a rămas foarte surprins când a văzut că la sfârşitul 
zilei hambarul era gol. 
   - Ai făcut o treabă minunată, i-a spus entuziasmat fermierul. Hai, 
vino să mâncăm! Am pregătit o friptură de vacă cu garnitură de 
mazăre şi piure.  
   Au mâncat pe săturate şi s-au culcat devreme. A doua zi, fer-
mierul l-a condus pe bărbat la un alt hambar şi i-a spus: 
   - Vezi grămada această mare de cartofi? Ei bine, astăzi ai o muncă 
mai uşoară. Tot ce trebuie să faci este să sortezi cartofii mari de cei 
mici şi să îi pui pe fiecare în două grămezi separate. Hai, la treabă. 
Ne vedem la cină. Şi fermierul a plecat. 
   Întorcându-se în jurul orei cinci, fermierul l-a găsit pe bărbat suit 
pe grămada de cartofi. Bărbatul stătea cu capul sprijinit în mâini şi 
bolborosea singur. 
   - Ce s-a întâmplat?, a întrebat fermierul. Ieri ai mutat singur un 
munte de bălegar şi astăzi, până la ora asta, nici măcar nu ai în-
ceput să munceşti?  
   Bărbatul a răspuns: 
   - Scuză-mă, dar vezi tu, înainte de marea criză, eu am fost poli-
tician. Şi cred că ştii şi tu cum sunt politicienii: ne place şi ştim să 
aruncăm cu rahat, dar când este vorba să luăm decizii... 
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   Putin către Medvedev: 
   - Trebuie desfiinţate fusurile orare! 
   - De ce? 
   - Păi, am sunat la Varşovia să la spun condoleanţe şi ei îmi răs-
pund că avionul nici n-a decolat încă... 
 

  
   Un  ditamai  747  întâmpina  un  front  de  turbulenţă  maximă, aşa  că  
pilotul n-are  încotro  şi anunţă  pasagerii  că  vreo  câţiva  dintre  ei  vor  
fi   sacrificaţi.   Le  mai   zice   că   alegerea   celor   care   vor   fi   aruncaţi   din  
avion  se  va  face,  conform  regulamentului,  în  ordine  alfabetică. 
   - African-Americans, please!  
   Niciunul. 
   - Blacks!  
   Niciunul. 
   - Darkies!  
   Niciunul. 
   - Jungle bunnies! 
   Niciunul.  
   Un  negru  mare  şi  urât  îşi  ţinea  copilul  în  braţe  şi-l mângâia pe cap, 
zicând: 
   - Fii  cuminte,  că  azi  suntem  niggers! 
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Plin plen: Parlamentul European 
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Scabrocaniscato 

Mica Publicitate:  Caut femeie rezistentă	  la	  frig	  
şi	  bătaie,	  bună	  pentru	  gătit . Rog seriozitate! 
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   Q1:  Ce  e  rozaliu  şi  stă  în  colţ? 
   A1: Un  bebeluş  care  se  joacă  cu  o  pungă  de  plastic. 
   Q2:  Ce  e  vânăt  şi  stă  liniştit  în  colţ? 
   A2: Un  bebeluş  care  nu  se  mai  joacă  cu  o  pungă  de  plastic. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu-mi place bunicul! 
   MAMA: Bine, dă-l la o parte şi  manâncă  fasolea. 



   Q: Care  e  diferenţa  dintre  un  bebeluş  şi  o  felie  de  pâine? 
   A: Felia de pâine o bagi în tostăr, bebeluşul  trebuie  pus  în  cuptor. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  chipsurile  au  gust  rău! 
   MAMA:  Ai  puţin  respect,  mi-a  luat  mult  timp  să  cojesc  bubele... 



   Q: Cum  faci  un  bebeluş  să  putrezească?  
   A:  Îl  laşi  în  soare. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  ce  ai  făcut  cu  crusta  de  la  rănile  tale?  
   MAMA:  Taci  din  gură,  şi  manâncă fulgii de porumb... 



   Zestre  scatofilică 
   Când  un  scato  tânăr 
   Vrea  să  se  însoare, 
   Zestrea-i,  pân’  la  urmă, 
   Veceul cel mare. 
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   Q:De  ce  sunt  bebeluşii  născuţi  pe  cale  artificială  cei  mai  frumoşi?  
   A: Pentru  că  sunt  făcuţi  cu  mâna. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  pot  să-mi  cumpăr  o  rochiţă  nouă? 
   MAMA:  Da,  dar  ştii că  nu  o  poţi  îmbrăca  peste  plamânul arificial. 



   Q: Ce este mai distractiv decât  să  învârţi  un  bebeluş  ţinându-l de 
haine?  
   A: Să-l  opreşti  din  rotaţie  cu  o  bâtă  de  baseball. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  ce  avem  azi  la  cină? 
   MAMA: Taci din  gură  şi  intră  în  cuptor! 



   Q: Ce e gol-puşcă  şi  stă  într-un borcan? 
   A:  Un  bebeluş  în  formol. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  tata  a  căzut  în  focul  de  tabără! 
   MAMA: Şi  ce  stai?  Adu  canistră  de  benzină! 



   Competiţie 
   Doi scato se bat 
   Pentr-o  mândră  fată, 
   Că  al  ei  căcat 
   Nu  vor  să-l  împartă. 
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   Q:  Ce  urlă  şi  se  învârteşte cu 100 km/h?  
   A:  Un  bebeluş  în  ventilator. 
 

  
   Alinuţa  cu   fratele  ei   se   joacă  cu  puşca  de  vânatoare a bunicului. 
Fratele Alinuţei  se  uită  pe  ţeavă  şi  ea  din  greşeală  apasă  pe  trăgaci.  
Când  îşi  revine  din  şoc, spune: 
   - Hai, nu  te  mai  uita  cu  ochii  aşa  holbaţi!  Şi  eu  m-am speriat!... 
 

  
   Q: Cum bagi zece bebeluşi  morţi  într-un castron de  porţelan?   
   A: Ia-ţi  mixerul! 
   Q: Cum  îi  scoţi  din  castron?   
   A: Cu lingura. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  m-am  săturat  să  învăţ  să  înot! 
   MAMA:  Taci,  că  dacă  nu, trag apa din nou! 
 

  
   Q: Ce e mai distractiv decât  un  vagon  de  bebeluşi  morţi? 
   A: Un   vagon   cu   bebeluşi   morţi   cu   unul   care   mai   trăieşte   şi   în-
cearcă  să  iese  la  suprafaţă. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  când  o  să  fie  gata  piscina? 
   MAMA:  Taci  şi  scuipă! 
 

  
   Q: Ce e mai distractiv decât  un  bebeluş  crăpat?   
   A:  Un  bebeluş  crăpat  în  două. 
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   Q: De  ce  la  naşteri  se  foloseşte  apă  fiartă?   
   A: Dacă  bebeluşul  moare, e gata supa. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  îmi  place  frăţiorul  aşa  de  mult!... 
   MAMA:  Bine,  mai  primeşti  atunci  o porţie. 
 

  
   Q: De  ce  trece  un  bebeluş  strada?   
   A: A fost categorisit la pui. 
 

  
   Idealism 
   Orice scato, vere,  
   Are idealuri, 
   El nu vrea avere, 
   Doar  căcaţi  pe  dealuri. 
 

  
   Q: Ce  e  rumen  şi  sare  în  sus  după  două  minute?   
   A: Un  bebeluş  în prăjitorul  de  pâine. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu  vreau  să  văd  cascada  Niagara! 
   MAMA:  Taci  şi  intră  în  butoi! 
 

  
   TATA:  Alinuţa, te-ai  spălat  astăzi  pe  dinţi? 
   ALINUŢA:  Nu,  tată! 
   TATA:  Dar  ai  cui  sunt  dinţii  de  pe  jos? 
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   Un canibal se mută la oraş, iar după ceva timp vine maică-sa în 
vizită. Şi, în timp ce mâncau, canibalul zice: 
   - Ştii, nu prea îmi plac vecinii tăi... 
   - Atunci mănâncă  doar  legumele! 
 

  
   TATA: Te-ai  distrat  bine  în  vacanţă? 
   ALINUŢA:  Da!  Am  fost  cu  mama  şi  prietenul  ei la mare. 
   TATA:  Şi  ce-ai  făcut?  Te  împăcai  bine  cu  el? 
   ALINUŢA:  Da!  Mă  ducea   în   fiecare   dimineaţă   cu   barca   la   vreo   5  
km de mal  şi  eu  înotam  până pe  plajă! 
   TATA:  Şi  nu  era  greu? 
   ALINUŢA:  Nu,  era  mai  greu  să  ies  din  sac! 
 

  
   Într-o   dimineaţă   geroasă   de   iarnă,   tatăl   Alinuţei   o   dădea   pe  
micuţă   cu   capul   de   bordură.   La   un  moment   dat,   o   vecină   care   n-
avea ce face: 
   VECINA:  Aveţi  grijă  să  nu  îi  cadă  fesul  din  cap  şi  să  răcească...   
   TATA:  Nu  vă  faceţi  probleme:  l-am fixat cu  două  piroane. 
 

  
   Tatăl  o  bate  pe  Alinuţa.  După  ce  a  terminat  o  întreabă: 
   TATA: Na, acum  ştii  de  ce  te-am  bătut? 
   ALINUŢA:  Au, au! Întâi mă  baţi  şi  după  aceea  nici  măcar  nu  ştii  de  
ce  ai  făcut-o? 
 

  
   ALINUŢA:  Nu  vreau  să  mai  vină  bunica  la  noi! 
   TATA:  De  ce?  Doar  îţi  aduce  în  fiecare  seară  câte  un  pahar  cu  apă!   
   ALINUŢA: Da, dar nu-şi  scoate  proteza  din  el! 
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   ALINUŢA:  Mamă,  de  ce  avem  noi  aici  otravă  de  şobolani?  Noi  nu  
avem  şobolani  în  casă.   
   MAMA: Nu mai pune astfel de întrebări şi   du-i   odată   bunicii  
mămăliguţa cu lapte. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă, mie nu-mi place bunica! 
   MAMA:  Taci  din  gură!  La  noi  în  casă  manânci  ce  primeşti. 
   ALINUŢA:  Mamă, mie nu-mi place bunica! 
   MAMA:  Taci  şi  mănâcă cât  mai  e  caldă! 
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu-mi place deloc bunica! 
   MAMA: Bine, las-o  în  farfurie  şi  manânca-l pe bunicul! 
 

  
   ALINUŢA:  Hai,  tăticule,  lasă-mă  să  mă  joc  cu  bunica! 
   TATA: Nu se poate,Alinuţa. 
   ALINUŢA:  Te rooooog! 
   TATA:   Bine,   dacă   insişti,   dar   să   ştii   că   e   ultima   oară   când o 
dezgrop. 
 

  
   Cucul 
   Că  când  aud  că  cântă  cucul, 
   Că  cam  aşa  cântam  şi  eu! 
 

  
   MAMA:  Alinuţa,  de  unde  ai  bateriile acelea? 
   ALINUŢA:  De la aparatul cardiac al bunicului. 
   MAMA:  Şi  ce-a zis bunicul? 
   ALINUŢA:  AAARRRRGHHHHHH! OOOOORRRRGGHHHHHH! 
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   ALINUŢA:  Mamă,  mamă, a murit  bunicuţul! 
   MAMA: La dracu’,  tocmai  acum  când  mai  avem  încă  jumătate  din  
bunica în frigider! 
 

  
   ALINUŢA:  De ce fuge tata în zig-zag,  mamă? 
   MAMA:  Taci  şi  mai  adu  gloanţe! 
 

  
   TATA:  Alinuţa,  fii  drăguţă  şi  fă-i  o  baie  fratelui  tău. 
   După  vreo  jumătate de  oră,  tatăl  intră  în  baie. Alinuţa  îl  ţinea  de  
urechi  pe  frăţiorul  său  şi  îl  trăgea  prin  apă. 
   TATA:  Alinuţa,  mai  pune  mâna  şi  mai  freacă-l  şi  tu. 
   ALINUŢA: Ce-ai  înnebunit,  vrei  să  mă  opăresc? 
 

  
   Alinuţa  tânjea  la  jucăria  altui  copil: 
   ALINUŢA:  Dă-mi-o  şi  mie  să  mă  joc  puţin. 
   COPILUL: Nu. 
   ALINUŢA: Hai, te rog frumos! 
   COPILUL:  Nu! 
   ALINUŢA:  Dacă  nu  mi-o dai, îţi  scot  un  ochi. 
   COPILUL:  Nu vreau! 
   Alinuţa  îi  scoate  un  ochi. 
   ALINUŢA:  Dacă  nu  mi-o  dai  să  mă  joc, ţi-l  scot  şi  pe  celălalt. 
   COPILUL:  Nu! Nu! Nu! 
   Alinuţa  îi  scoate  şi  celălalt  ochi. 
   ALINUŢA: Ei, acum te-ai razgândit? 
   COPILUL:  Acum  nu  mai  pot,   că  mi-a   zis  mama   să  mă  duc  acasă  
când se face întuneric. 
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   Scatofil ratat 
   Orice scatofil ratat 
   Bea doar  pipi  la  beţie, 
   Însă  un  adevărat 
   Bea  căcatul  cu  tărie! 
 
   Parodie: 
   Orice alcoolist ratat 
   Bea  doar  votcă  la  beţie, 
   Însă  un  adevărat 
   Bea  o  Mona  cu  tărie! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă! Tată!  Veniţi  repede  că  s-a spânzurat frate-meu 
în garaj!  
   Vin  părinţii  alarmaţi,  dar  nu  văd  nimic. 
   MAMA, TATA: Ce vrei tu, proasto, nu e nimic aici! 
   ALINUŢA: Păcăleală  de  1  aprilie, s-a spânzurat în pod! 
 

  
   Filă  din  jurnalul  unui  scatofil 
   Mi-e  somn.   Îmi  vine  să  trag  băşini,  dar  nu  pot,  pentru  că  sunt   la 
servici.  Merg  la  baie.  Până  ajung  la  baie,  îmi  trec  băşinile.  Când  vin  
pe scaun, apar iar. 
 

  
   Un  ţuc  pe  cuc 
   Un  ţuc  pe  cuc 
   Scato  îşi  doreşte! 
   Caca de-i aduc, 
   Nu  o  risipeşte! 
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   Alinuţa,  o  fetiţă  simpatică,  elevă  în  clasa  a  doua,  vine  acasă  de la 
şcoală şi, spre  marea  ei  surpriză, vede  un  enorm  brad  de  Crăciun  în  
mijlocul sufrageriei. 
   ALINUŢA:  Mămico,  ce  brad  frumos!... E pentru mine? 
   MAMA:  Păi, pentru   cine   să   fie, dragă,  pentru   tine,   câţi copii am 
eu? 
   ALINUŢA: Auzi, mămico,   dar de ce brad   de   Crăciun   acum,   că  
suntem de abia în iunie?!... 
   MAMA:   Păi, ce   să   facem, dragă,   cu   leucemia   ta   nu   se   ştie  
niciodată... 
 

  
   Homoscato 
   Eşti  un  scumpel, 
   Ţuc  pe  poponel 
   Şi  pe  cocoşel, 
   Pentru  că  eşti  scumpel! 
 

  
   Alinuţa  se  duce  la  vrăjitoarea cea rea: 
   ALINUŢA:  Fă-mă  şi  pe  mine  o  lebăduţă... 
   VRĂJITOAREA:  Hai, fetiţo,  n-ai  ce  face,  eu  am  treabă  aici... 
   A doua zi, la fel, a treia, la fel. După  vreo  saptamână, vrăjitoarea, 
exasperată: 
   VRĂJITOAREA:  Bine,  te  fac  lebăduţă, dar de ce vrei  tu  neapărat  să  
fii o lebăduţă? 
   ALINUŢA: Uite-aşa... 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  frăţiorul  roade  unghiile  bunicuţei! 
   MAMA: Spune-i  să  se  grăbească.  Curând vom închide sicriul... 
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   Alinuţa   mergea   pe   stradă   foarte   îngândurată şi   mestecând 
continuu. Se întâlneşte  cu  o  prietenă  care  o  întreabă: 
   PRIETENA: Ce mesteci? 
   ALINUŢA:  O  lamă. 
   PRIETENA: Orbit, cumva? 
   ALINUŢA: Nu, Gillete. 
 

  
   Marşul  scatofililor 
   Noi suntem scatofilii 
   Ce trec fluierând, 
   Nu  ne  opreşte  pipi, 
   Nici caca, nici vânt! 
 
   De  la  budă  la  veceu 
   Scatofilul duce greul, 
   Pipi,  caca,  nu  ratează, 
   Totul  înmagazinează! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  bunicul  ciocăneşte!  
   MAMA:  Lasă-l  să  ciocănească. 
   ALINUŢA:  Mamă, bunicuţul  ciocăneşte  încă!   
   MAMA:  Lasă-l  să  ciocănească! 
   ALINUŢA:  Mamă, bunicuţul  nu  mai  ciocăneşte! 
   MAMA: Bine, atunci mergi  şi  opreşte  robinetul  de  gaz. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă, când  avem  din  nou  budincă  de  vanilie? 
   MAMA:   Mai   trebuie   să   aşteptăm   pâna   genunchiul   bunicuţei  
puroiază  din  nou. 
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   Seară  vine  Alinuţa  la  părinţi  în  sufragerie: 
   ALINUŢA:  Tată, mai  primesc  încă  un  pahar  cu  apă? 
   TATA:  Încă  un  pahar?  Dar  ţi-am  dat  deja  şase  pâna acum! 
   ALINUŢA:  Da,  dar  pătuţul  meu  arde  încă. 
 

  
   Q: Care e textul religios cel mai drag unui canibal?  
   A:  Cum  să  îţi  serveşti  aproapele... 
 

  
   TATA:  Alinuţa, scoate degetele din nasul bunicului! 
   ALINUŢA: ... 
   TATA:  Alinuţa, scoate degetele din nasul bunicului! 
   ALINUŢA: ... 
   TATA:   Alinuţa, scoate degetele din nasul bunicului, să   închidem  
capacul la sicriu! 
 

  
   Tata  vine  cu  un  sicriu  acasă.  Alinuţa, supărată: 
   - Iar mâncăm conserve? 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  pot  să-i tai o ureche lui tata? 
   MAMA:  Nu,  mai  lasă-l  să  mai  fiarbă  zece minute. 
 

  
   În   junglă  ecuatorială, un   tânăr   canibal   face  pe   cavalerul cu o în-
cântătoare  canibala: 
   - Pot  să  vă  ofer  braţul  meu,  frumoasă  domnişoară?   
   Ruşinată, aceasta  răspunde: 
   - Nu, mulţumesc, am prânzit deja!... 
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   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu-mi  place  supa  roşie! 
   MAMA:  Taci  din  gură,  supă  roşie  avem  doar  o dată  pe  lună! 
 

  
   Q: De  ce  sunt  bebeluşii  ca  strugurii?   
   A: Amândoi  dau  un  must  roşu  dacă  îi  storci. 
 

  
   - Deci, domnule profesor, nu l-aţi  mai   putut   salva  pe   colegul  dv  
din mâinile canibalilor? 
   - Cu  părere  de   rău,  nu!  Şi  n-aş   zice   chiar  din  mâinile   canibalilor. 
Când am ajuns în satul lor, nu mai figura nici în meniu! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  oul  meu  fiert  e  rău  la  gust! 
   M:  Stai  cuminte  şi  manânca mai departe! 
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  oul  meu  tare  rău  la  gust! 
   M:  Stai  cuminte  şi  manânca mai departe! 
   ALINUŢA: Am mâncat tot, trebuie  să  manânc  şi  cioculeţul  acuma? 
 

  
   Q:  Ce  e  atunci  când  un  canibal  se  scobeşte  între  dinţi?   
   A: Exhumare! 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  mă  mai  pot  legăna  cu  bunicul? 
   MAMA: Nu, el ramâne  aşa  atârnat pâna  vine  poliţia! 
   ALINUŢA: Mamă,  mamă  vreau  să  sar  iar  coarda,  îmi  vreau  coarda  
înapoi! 
   MAMA:  Fii  cuminte  şi  taci.  Ţi-am zis, bunicul ramâne  aşa  atârnat 
pâna  vine  poliţia! 
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   - Mm, ce bun, ce bun! De  multă   vreme   n-am mai mâncat ceva 
atât de bun!, zise un canibal vecinului la care lua prânzul. 
   - Vedeţi,  se  împăună celălalt,  v-am  spus  eu  că, din când în când, e 
bună  câte  o  femeie  la  casa  omului... 
 

  
   Scato  la  duş 
   Chiar  şi  când  se  spală 
   Apa nu-i întrece, 
   La  duş  sau  la  oală, 
   Pipi  cald  şi  rece. 
 

  
   ALINUŢA: Mamă,   mamă,   când   avem   din   nou   la   masă   din  
macaroanele verzi? 
   MAMA: Azi nu, bunica nu mai are varice! 
 

  
   Q: Ce este un atlet pentru canibali? 
   A: Fast food. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  ce  sunt  bucăţile  astea  mari  în  supă? 
   MAMA:   Stai   cuminte   şi   manâncă,   crezi   că tata   vomită   prin  
strecurătoare? 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  nu  mai  vreau  hamburger! 
   MAMA: Stai cuminte, că   altfel   băgăm   şi   celălalt   braţ   al   tău   în  
maşina  de  măcinat  carne! 
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   Q1: Ce e mai groaznic decât   un   bebeluş  panda într-o   pungă   de 
gunoi?  
   A1: O pungă  de  gunoi  într-un  bebeluş panda. 
   Q2: Ce e mai groaznic decât  zece  bebeluşi  panda morţi  într-un  coş  
de gunoi?  
   A2: Un  bebeluş panda mort  în  zece  coşuri  de  gunoi. 



   ALINUŢA:  Mamă,  am  obosit,  mai  e  mult  până  la  bunicuţa? 
   MAMA:  Taci  şi  sapă! 



   Q:  De  ce  se  introduc  bebeluşii  în  mixer  începând cu picioarele? 
   A:  Ca  să  le  poţi  vedea  expresia  feţei. 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  mai  primesc  un  jeleu? 
   MAMA: Nu, bunica nu are decât doi ochi! 
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   Doi  canibali  stăteau  în  jurul unui foc. Zice unul: 
   - Nu-mi  place  deloc  soacră-mea! 
   - Încearcă  cu  ketchup! 



   Mama i-a   cumpărat   Alinutei   o   bicicletă   şi   a   trimis-o   să   meargă  
prin curte. Peste un timp, Alinuţa: 
   - Mamă,  mamă!  Uite,  eu  merg  fără  picioare  şi  cu  ochii  închişi! 
   Peste un timp: 
   - Mamă,  mamă!  Uite,  eu  merg  fără  mâini! 
   Iarăşi  peste  un  timp: 
   - Mamă,  mamă!  Uite,  eu  merg  fără  dinţi! 



   Fiul  căpeteniei  canibalilor  vine  la  şcoală  deschisă  de  misionari.  De  
mânuţă, ţine  un  bebeluş  care  de  abia  învăţase  să  meargă. 
   - Ce   frumos   că   l-ai   adus   şi   pe   frăţiorul   tău   la   şcoală!, se   bucură 
misionarul. 
   - Ăsta?! Ăsta  nu-i   frăţiorul  meu,  zice  şcolarul,  este  gustarea  mea  
pentru  pauză  mare!... 



   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,  mai  pot  primi  puţin  din  sucul  roşu? 
   MAMA: Acuma nu, chiar atât  de  mult  nu  poate  tuşi  bunicul! 



   Q:  Ce  mănâncă  canibalii  vinerea?  
   A:  Peş...  cari, pentru  că  ţin  post. 
   Q: Ce  mănâncă  canibalii  duminica?  
   A: Misionari,  pentru  că sunt pătrunşi  de  spiritul  religiei. 
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   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,   copii de la   grădiniţă   spun   că   am   dinţii  
prea  mari.  E  adevărat? 
   MAMA:  Nu,  fetiţa  mea!  Dar  închide  gura  că  zgâirâi podeaua... 
 

  
   Q: Cum numesc canibalii un handicapat într-un scaun cu rotile?  
   A:  Mâncare  pe  roţi. 
 

  
   ALINUŢA:  Bunico,  pot  să  mă  joc  cu  ţâţele tale? 
   BUNICA: Bine, dar să  nu  ieşi  din  curte. 
 

  
   Q: Cum consumă canibalii doctori?  
   A: Ca HOT DOC'S! 
 

  
   Q: Cum îţi   dai   seama   că   în   căruciorul   bebeluşului   a   fost   un  
elefant?  
   A:  După  urmele  de  pe  capul  bebeluşului. 
 

  
   Doi prieteni iau masa. 
   - Ei,  ce  zici  de  soacră-mea? 
   - Îi  bună! 
   - Atunci  mai  ia  o  bucată. 
 

  
   Vine un canibal într-un  magazin  de  delicatese  şi  zice: 
   - Aş dori  pentru  diseară  să-mi  livraţi  un  eschimos.  Dau  o  petrecere  
şi  aş  vrea  să  servesc  un  bufet  rece... 
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   Nou  născutul 
   Nou  născutul  cere 
   Să  sugă  la  ţâţă. 
   Tata  îi  dă,  vere, 
   Să  sugă  la  luţă! 
 

  
   Doi   canibali   au   omorât   un   explorator.   Neînţelegându-se asupra 
cantităţilor  cuvenite  fiecăruia,  hotărăsc  de  comun  acord  să  înceapă  
fiecare dintr-o parte a corpului: unul  de  la  cap  şi  unul  de  la  picioare.  
Mănâncă  ei  ce  mănâncă  şi, la un moment dat, unul dintre ei spune: 
   - Vai, ce  gustos,  tocmai  mănânc  un  coi!   
   Celălalt  răspunde: 
   - Opreşte-te!  Mănânci  prea  repede. 
 

  
   Alinuţa  cu  fraţiorul se  jucau  în  pădure  de-a William Tell. Fraţiorul 
pune   un   măr   pe   capul   Alinuţei,   se   îndepărtează   câţiva metri, 
ocheşte   şi   săgeata se înfinge direct în ochiul stâng al Alinuţei. 
Frăţiorul îi spune: 
   FRĂŢIORUL:  Iartă-mă,  Alinuţa,  n-am  vrut!  Vrei  să  ne  mai  jucăm? 
   ALINUŢA: Da. 
   Povestea  se  repetă  şi  frăţiorul îi  scoate  şi  celălalt ochi. 
   FRĂŢIORUL:  Iartă-mă,  Alinuţa,  n-am  vrut!  Vrei  să  ne  mai  jucăm? 
   ALINUŢA: Da, dar a zis mama când  se  întunecă  să  mă  duc  acasă. 
 

  
   ALINUŢA:  Mamă,  mamă,   copiii   îmi   zic   că   sunt   un  dragon   cu trei 
capete... 
   MAMA:  Ei  lasă, linişteşte-te, trei capete sunt mai bune decât unul 
singur! 
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   Q:  Cum  face  un  canibal  cură  de  slăbire?   
   A:  Mănâncă  pitici. 
 

  
   30  de  bărbaţi  şi  o  femeie  naufragiază  pe  o  insulă  pustie.  După  30  
de zile, femeia, scârbită de  ce   făcea,   se   sinucide.  După alte 30 de 
zile,  bărbaţii,  scârbiţi  de  ce  făceau,  o  îngroapă.  După alte 30 de zile, 
bărbaţii,  scârbiţi  de  ce  făceau,  o  dezgroapă. 
 

  
   Q: Cum consumă canibalii skaterii?  
   A: Rulade de carne. 
 

  
   Q: Ştii  cum  a  scăpat  Alinuţa  de  SIDA? 
   A: A murit de cancer. 
 

  
   Se  întâlnesc  doi  canibali.  Unul  dintre  ei  ţine  sub  braţ  câteva  coaste  
de  om.  Celălalt  întreabă: 
   - Ce faci cu coastele astea? 
   - Mă duc  la  alimentară.  Pe  coastele  astea  primesc  înapoi  TVA-ul... 
 

  
   Q: De ce nu s-a  mai  putut  roti  bebeluşul  în  jurul  stâlpului?  
   A:  S-a terminat lesa. 

  
   Un   canibal   veni   noaptea   târziu   acasă,   clătinându-se pe picioare. 
Nevastă-sa  îl  luă  în  primire: 
   - La  ora  asta  se  vine?  Iar  ai  consumat  un  beţiv! 
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   Pe  băţ! 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Te  ştiam  un  şugubăţ! 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Cuculeţul  ţi-l  răsfăţ! 
 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Diseară  va  fi  dezmăţ, 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Scatofilii  o  au  băţ! 
 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Scatofili, cu mic, cu mare, 
   Pe  băţ,  pe  băţ,   
   Haideţi  la  dezvirginare! 
 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Vom mânca cât mai curat, 
   Pe  băţ,  pe  băţ, 
   Garnitură  cu  căcat! 
 
  

   Invitat  la  cină  într-o familie, un explorator le spuse musafirilor: 
   - Să ştiţi  că  ultimii  5  ani  i-am  petrecut  în  junglă  printre  canibali... 
   - Vai de mine,   zise   gazda   îngrijorată,   pentru   seara   asta   nu   am  
pregătit  decât  pui  la  cuptor... 
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Lame de râs 

Înainte... 

După... 

Mi-am făcut un test de inteligenţă 
şi rezultatele au fost negative.  
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   Un  tip  vrea  să  sară  cu  paraşuta  şi  în  avion  îi  spune la instructorul 
de   zbor   ca   a   visat   că   nu   i   se   desface   paraşuta.   Ăla   râde   de   el   şi 
spune   să   lase   vrăjeala.   Tipul   se   tot   roagă   de   instructor şi   până   la  
urmă   se   înduplecă să facă   schimb   de   paraşute. Tânărul   nostru   se  
aruncă  pe  la  5000  m,  instructorul  după  el. Deodată, pe  lângă  el, se 
aude instructorul:  
   -Zzzzzzzzzzda mă-tiiii!   
 

  
   La seminarul de psihologie, profesorul  prezintă  cele   trei  stări  ale  
psihicului uman: starea  de  calm,  de  iritare  şi  de  enervare. 
   Scoate  un  celular,  formează  un  număr  de  telefon  şi  spune: 
   - Alo,  bună  seara,  aş  dori  cu  Gică!, spune profesorul. 
   - Gică  nu  locuieşte  aici!, spune persoana, cu calm. 
   - Aceasta a fost starea de calm, spune profesorul.  
   Formează  acelaşi  număr  de  telefon: 
   - Alo,  bună  seara,  Gică  este  acasă? 
   - Domnule, v-am  mai  spus,  Gică  nu  locuieşte  aici!, spune  aceeaşi  
persoană,  cu  iritare. 
   Profesorul explică: 
   - Aceasta a fost starea de iritare.  
   Formează  pentru  a  treia  oară  acelaşi  număr  de  telefon: 
   - Alo,  bună  seara,  Gică  este  acasă? 
   Persoana, de-a  dreptul  enervată, îi răspunde: 
   - Domnule, fir-ai  tu  să  fii,  nu  este  nici  un  Gică  aici! 
   - Acestea au fost  cele  trei  stări,  concluzionează  profesorul. 
   Un student inteligent  vine  din  spate  şi  zice: 
   - Mai există o stare a psihicului uman, domnule profesor: starea 
de disperare.  
   Ia  telefonul,  formează  acelaşi  număr  şi  spune: 
   - Alo,  sunt  Gică,  m-a  căutat  cineva?... 
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   Doi   deţinuţi   la   penitenciar.   Unul vrea   să-i   bată   un   cui   în   cap  
celuilalt.  Acesta  îl  atenţionează:   
   -Vezi  să  nu dai  pe  lângă, că-mi spargi capul! 
 

  
   Merg doi printr-un  pustiu,  ambii  obosiţi,  având  o  sete  nebună  de  
apă.  Într-un  moment  dat,  văd  doi  saci  — unul  cu  aur  şi  al  doilea  cu  
pâine. Cel mai hâtru zice: 
   - Eu  am  să   iau   sacul   cu  aur,   căci  este  mai  greu.   Iar   tu ai   să  duci  
celălalt,  căci  e  mai  uşor. 
   Ambii merg mai departe. Ducând sacul cu pâine, acesta mai ia 
câte  o  bucată  şi  îşi  restabileşte  puţin  câte  puţin  puterile.  Al  doilea,  
deja epuizat, spune: 
   - Cam e plictisitor numai să mergem,  hai  să  ne jucăm  de-a  piaţă! 
   - De acord. 
   - Scoate-ţi  marfa.  Cât  costă  o  franzelă  de  pâine? 
   - Un sac de aur. 
   - Dar de  ce  aşa  de  scump? 
   - Scump?   Păi,   atunci   mai   plimbă-te   prin   piaţă   şi   cumpără   mai  
ieftin. 
 

  
   Unul  se  duce  la  o  bibliotecă:   
   - Daţi-mi  şi  mie,  vă  rog,  o  carte  despre  sinucidere. 
   Bibliotecarul:  
   - Du-te  mă  dracu,  ca  tu  n-o mai aduci înapoi!... 
 

  
   Q: De ce nu trebuie   să   calci   cu  maşina   un   ţigan care merge pe 
bicicletă? 
   A: Poate fi bicicleta ta! 
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   - De  ce  ai  fugit  din  sala  de  operaţie  înainte de a fi operat? 
   - Pentru  că  infirmiera  spunea  tot  timpul:  Curaj,  nu  vă  fie  teamă,  e  
o  operaţie  uşoară! 
   - Păi, şi?...  Asta nu te-a  liniştit? 
   - Nu.  Pentru  că  vorbea  cu  chirurgul! 
 

  
   Când  eram  mai  tânăr,  uram  să  merg  la  nunţi.  Mătuşi  de-ale mele 
şi   cunoştinţe   în   vârstă   veneau   la  mine,   mă   pişcau   de   obraz   şi-mi 
spuneau: 
   - Tu urmezi acum! 
   Au  terminat  cu  porcăria  asta  când  am  început  la  înmormântări  să  
fac  acelaşi  lucru  cu  ele. 
 

  
   Remedii casnice 

 Dacă  vă   înecaţi  cu  un  cub  de  gheaţă,  nu   intraţi   în  panică.  
Pur  şi  simplu  turnaţi  apă  clocotită  pe  gât  şi  problema  se  va  
rezolva instantaneu. 

 Sunteţi   neîndemânatic   şi   vă   tăiaţi   frecvent   atunci   când  
tocaţi   legume?   Pur   şi   simplu   rugaţi   pe   altcineva   să   ţină  
legumele  atunci  când  le  tăiaţi. 

 Scandalurile cu   soţia   referitoare   la   scaunul   ridicat   de   la  
toaleta pot fi evitate prin folosirea chiuvetei. 

 Pentru  hipertensivi:   pentru   reducerea   tensiunii,   vă  puteţi  
tăia   şi   sângera  pentru  câteva  minute.  Nu  uitaţi   să   folosiţi  
un timer. 

 Dacă   aveţi   o   tuse   urâtă,   folosiţi   doze   mari   de   laxative.  
Astfel,  vă  va  fi  frică  să  tuşiţi! 
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   Horoscopul  pe  luna  următoare 
   Sănătate:  astrele  îţi  surâd. 
   Bani:  astrele  îţi  surâd  şi  mai  tare. 
   Dragoste:  astrele  deja  au  leşinat  de  ras. 
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   - Câinele  dumitale  se  îngraşă  pe  zi  ce  trece.  Ar  trebui  să  facă  mai  
multă  mişcare,   îl   sfătuieşte  medicul   veterinar   pe   un   crescător   de  
câini. 
   - Dar  se  mişca  destul. 
   - Explică-mi! 
   - În  timp  ce  mănâncă,  îşi  mişcă  continuu  coadă. 
 

  
   Un  medic  veterinar  cam  băut  este  chemat  să  ajute  un  cal bolnav. 
Când intra în grajd, calul   începe   să   se   pişe   cu   putere.   La   care, 
medicul veterinar: 
   - Hâc,   cred   că   aveţi   nevoie   de   un   instalator...   nu   de   un   medic,  
după  cum  văd  s-a  spart  o  conductă!... 
 

  
   La  linia  fierbinte  psihiatrică: 

 Dacă  sunteţi  obsesiv, apăsaţi  2  în  mod  repetat. 
 Dacă  aveţi  mai  multe  personalităţi  apăsaţi  3,4,5,6. 
 Dacă   suferiţi   de   paranoia,   ştim   cine   sunteţi   şi   ce   vreţi,  

aşteptaţi  până  aflăm  de  unde  sunaţi. 
 Dacă  auziţi  voci,  ascultaţi  cu  atenţie  şi  una  vă  va  spune  ce  

trebuie  să  apăsaţi. 
 Dacă  aveţi  halucinaţii,  atunci  aveţi  grijă  că  ceea  ce  ţineţi  la  

ureche  este  viu  şi  o  să  vă  muşte! 
 

  
   Doi  adolescenţi  discută  despre  femei. 
   - Ţie  îţi  plac  mai  mult  blondele  sau  brunetele? 
   - Mie-mi  plac  ţâţele... 
   - OK,  dar  culoarea  părului? 
   - Nu-mi  plac  ţâţele  cu  păr... 
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   La încorporare: 
   - Cei  căsătoriţi  — în  dreapta,  cei  necăsătoriţi  — în  stânga!,  strigă 
sergentul. 
   - Şi  homosexualii?,  întreabă  unul. 
   - Încolonaţi,  în  spatele  meu... 
 

  
   - De când m-a   cunoscut,   prietena  mea   şi-a schimbat stilul de a 
face sex. 
   - Palpitant...  Şi  ce  stil  prefera  acum? 
   - Stilul fluture. 
   - Cum  aşa?! 
   - Păi,  nu  vrea  să  facem  sex  decât  după  ce-i flutur banii pe la nas... 
 

  
   Lucruri  pe  care  nu  ai  vrea  să  le  auzi  în  timpul  operaţiei  tale: 

 Ce  vrei  să  spui,  nu  era  vorba  despre  o  operaţie  de  schim-
bare de sex? 

 La dracu! Pagina  47  lipseşte  din  manual. 
 Dă-mi chestia aia... aia.. cum îi zice? 
 Iarăşi  nu  merge  lumina. 
 Vino înapoi cu chestia aia. Câine  rău! 
 Păstrează  asta! Vom avea nevoie de ea la autopsie. 

 
  

   Pavarotti  şi  Domingo  se  laudă care e mai tare. 
   DOMINGO: Am cântat la Vatican atât de frumos, încât Fecioara 
Maria  a  început  să  plângă! 
   PAVAROTTI: Eu am cântat la Rio de Janeiro, iar, la   sfârşit, Iisus, 
fericit, a spus: Asta  da  muzică! Nu  ca  ăla  care  a  făcut-o  pe  mama  să  
plângă! 
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   La  ora  de  paraşutism,  instructorul  îi  explică  elevului  său modul de 
utilizare  a  paraşutei.   
   - Trage  maneta   din   partea   stângă   a   paraşutei,   dacă   nu   funcţio-
nează,  mai  ai  una  de  rezervă, în  partea  dreaptă. Dacă  şi în acest caz 
deschiderea  paraşutei  eşuează,  spune  de  trei ori Cred în Buda.   
   Momentul în care elevul arată ce   a   învăţat   se   apropie.   Numără 
până  la  zece  şi  sare.  Încearcă  maneta  din  stânga. Nu  funcţionează.  
Încearcă  maneta  din  dreapta. Nici aceasta nu merge. Se impacien-
tează,  dar  urmează  sfatul  dat  de  instructor  şi  spune: 
   - Cred în Buda. 
   Spre   surprinderea   lui,   din   cer   se   iveşte   o   mână   uriaşă   a   cărei  
palma îi aplanează   căderea   în   gol, salvându-l.   Elevul,   văzându-se 
salvat ca  prin  minune  de  această  palmă  uriaşă, zice: 
   - Îţi  mulţumesc, Doamne, că  m-ai salvat de la moarte! 
   În acel moment, din   cer   se   iveşte   o altă palmă, care   îl   izbeşte  
puternic  peste  paraşută,  zburându-i-o de pe spate. 
 

  
   Un  tip  invită  o  fată  la  dans.  Pe  la  jumătatea  piesei, tipul realizează  
cu  surprindere  că  ea  părea  să  se  facă  din  ce  în  ce  mai  înaltă... şi mai 
înaltă...  şi  mai  înaltă! 
   - Iartă-mă,  de  ce  am, oare, impresia  că  te  înalţi  mereu?, întreabă  
el cu oarece spaima în glas. 
   - Am   un   picior   de   lemn   şi  mă   învârţi în sensul în   care   se   deşu-
rubează! 
 

  
   Q:  Când  ştii  că  lumea  s-a întors pe dos?    
   A:  Ştii că lumea s-a întors pe dos când cel mai bun rapper este alb, 
cel mai bun jucător de golf este negru şi cel mai înalt baschetbalist 
din NBA este chinez.  
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   Aventuri din vacanţă   
   Ion   şi   Gheorghe   îşi   fac   vacanţele   separat.   Ion   se   întoarce   din  
vacanţă  de  iarnă  mulţumit. 
   - Ei, pe unde ai umblat, Ioane? 
   - Prin Suedia! 
   - Şi  cum  sunt  scandinavele? 
   Ion dă din   colţ   în   colţ,   nu   are un   răspuns   clar.   Acasă,   caută   în  
dicţionar: Aha,  scandinave,  adică  femeile  de  acolo!  Cum  de  nu  am  
ştiut,  să  mă  fi  lăudat,  că  aveam  cu  ce!  
   Anul  următor,  Ion  se  întoarce  din  vacanţă  bronzat. 
   - Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
   - Grecia,  ţară  frumoasă! 
   - Ei, dar elenele? 
   Ion   rămâne iar mut. Nervos, acasă,   căută   din   nou   în   dicţionar:  
Aha, femeile de acolo!  
   Un an mai târziu, Ion se întoarce iar bronzat.  
   - Şi  cum  a  fost  în  Egipt,  Ioane? 
   - Frumos,  cald,  cămile,  nisip,  soare... 
   - Şi  piramidele? 
   - Nişte  curve!... 
 

  
   Colaborare 
   Un tip elegant intră într-un  renumit  magazin  de  bijuterii  însoţit  de  
o  superbă  domnişoară.  Împreună,  aleg  un  colier  de  50.000  de  euro  
pentru   ea.   Fără   ezitare,   omul   scoate   carnetul   de   cecuri   şi   îl  
completează   cu   suma   respectivă.   Vânzătorul   era   un pic încurcat, 
deoarece suma era  considerabilă  şi  era  prima  dată  când  îi  vedea  pe  
cei doi. 
   - Am  sentimentul  că  vă  gândiţi  în  sinea  dumneavoastră  dacă  cecul  
are acoperire sau nu.. 
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   - Hmmm,  păi, da... 
   - Astăzi  e  sâmbătă  şi  banca  mea  este  închisă, dar iată  cum  propun  
să   facem:   eu   vă   las   cecul   completat,   iar  bijuteria   rămâne   la  dum-
neavoastră  în  magazin.  Luni  vă  duceţi  la  bancă,  încasaţi  cecul  şi  apoi  
trimiteţi   colierul   prin   curier   domnişoarei,   zise   omul   în   timp ce se 
sorbea  din  ochi  cu  tânăra. 
   Bijutierul,  satisfăcut  de  această  propunere,  acceptă.  Când  se  duce  
luni   la  bancă,   însă,   stupoare:  cecul  nu  avea  acoperire.  Consternat,  
bijutierul  telefonează  clientului, care îi spune: 
   - Dar  nu  este  nimic  grav!  Pe  dumneavoastră  nu  v-a costat nimic, 
iar eu am petrecut   gratuit   o   noapte   sălbatică   cu   domnişoara. Vă  
mulţumesc  pentru  colaborare! 
 

  
   Banca  este  locul  de  unde  poţi împrumuta  bani  dacă  demonstrezi  
că nu ai nevoie de ei.  
 

  
   În   cimitir,   groparul   săpa   liniştit   şi  din   când   în   când  mai   trăgea   şi  
din   ţigară.   La  un  moment  dat, vede cum dintr-un mormânt iese o 
mână. Sapă  şi  fumează  în  continuare  liniştit.  Nu  după  mult  timp, din 
pământ   iese   mortul   cu   totul.   Groparul   sapă   şi   fumează   în  
continuare   liniştit. Mortul   încearcă   să   îl   sperie.   Groparul   sapă   şi  
fumează  în  continuare  liniştit. Vede  mortul  că  nu  are  ce  să-i  facă,  se  
îndreaptă   spre   gardul   cimitirului   şi   vrea   să   sară.   Dintr-o   dată, se 
trezeşte  cu  ditamai  lopata după  ceafă.   
   GROPARUL: Râdem,  glumim,  dar  nu  părăsim  incinta. 
 

  
   Un nou studiu guvernamental,   finanţat  prin   fonduri   europene   şi  
desfăşurat  pe  o  perioadă de 10 ani,  a   concluzionat  că trei sferturi 
din  populaţia  României  înseamnă  75%  din  populaţie. 
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    - Aşadar,  mai  ai  un  pas  până  la  un  miliard  de  lei.  Mai  ai  şi  varianta  
sună un prieten. Mergi mai departe sau te retragi? 
   - Merg mai departe! 
   - Foarte bine... Întrebarea este: Care dintre următoarele  păsări  nu  
îşi  construiesc  propriul cuib? 

A. Prihorul B. Vrabia C. Cucul D. Sturzul. 
   - Nu  am  idee,  o  să  o  sun  pe  prietena  mea. 
   [...] 
   - E simplu...  cucul  este  răspunsul, spune prietena concurentului. 
   - O  să  merg  pe  mâna  ei,  nu  am  idee.  Deci  răspuns  final,  cucul. 
   - Ai avut 500 de milioane, ai mers pe mâna prietenei  tale...  Şi...  ai  
câştigat un miliard! 
   Seara, o scoate pe prietenă la restaurant. 
   - Ce  fler  ai  avut,  cum  de  ai  ştiut  că  răspunsul  este  cucul? 
   - Mă  mir  că  tu nu  ai  ştiut, toată  lumea  ştie  că numai cucul  trăieşte  
în ceas... 
 

  
   Doi  nebuni  se  hotărăsc   într-o  zi  să  evadeze  din  ospiciu,   iar, ca  să  
reuşească, trebuiau   să   sară   cam   100   de   garduri. Nicio   problemă. 
Plănuiesc  ei  vreo  două  zile  şi  apoi  pleacă. Încep  să  sară, şi  să  sară, şi  
iar  să sară, până  sar  vreo  50  de  garduri. Unul  dintre  ei  îl  întreabă  pe  
celălalt: 
   - Mai  poţi? 
   - Mai pot! 
   Şi  aşa  mai  sar  ei  vreo  20, când: 
   - Mai  poţi? 
   - Mai pot! 
   Mai  sar  20  şi  iar: 
   - Mai  poţi? 
   - Nu  mai  pot,  hai  să  ne  întoarcem! 
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   Bancomatul 
   Un  afiş   la   intrarea  unei  bănci: Vă   informăm  că  banca  noastră  va  
instala Bancomate noi,   ce   vor   permite   clienţilor   să   efectueze  
tranzacţii   fără   a   se  mai   da   jos   din  maşină.   Dacă   doriţi   să   utilizaţi  
acest  nou  serviciu,  vă  rugăm  să  urmaţi  paşii  din  procedurile  de  mai  
jos.   După   multe   luni   de   verificări, am elaborat proceduri diferite 
pentru  bărbaţi  şi  femei,  pe  care  vă  rugăm  să  le  aplicaţi  după  caz. 
 
Procedura  bărbaţi 

 1 Opriţi  maşina  în  dreptul  Bancomatului. 
 2 Coborâţi  geamul  portierei. 
 3 Introduceţi  cardul  în  fanta  Bancomatului  şi  tastaţi  PIN-ul. 
 4 Tastaţi  suma  dorită. 
 5 Recuperaţi  cardul,  luaţi  banii  şi  chitanţa. 
 6 Ridicaţi  geamul  portierei. 
 7 Continuaţi-vă  drumul. 

 
Procedura femei 

 1  Opriţi  maşina  în  dreptul  Bancomatului. 
 2  Treceţi  schimbătorul  de  viteze  în  marşarier  şi  încercaţi  să  

reveniţi  în  dreptul  Bancomatului.  Repetaţi  la nevoie. 
 3  Trageţi  frâna  de  mână  şi  coborâţi  geamul  portierei. 
 4 Căutaţi  poşeta.  După  ce  o  găsiţi,  goliţi  tot  conţinutul  pe  

scaunul   din   dreapta.   Localizaţi   şi   extrageţi   cardul   dintre  
celelalte  lucruri.  Puneţi  lucrurile  la  loc  în  poşetă. 

 5  Avertizaţi   persoana   cu   care   vorbiţi   pe  mobil   că   veţi   re-
veni.  Închideţi  mobilul. 

 6  Încercaţi  să  introduceţi  cardul  în  fanta  Bancomatului. 
 7  Deschideţi  portiera  maşinii  şi  aplecaţi-vă dacă  poziţia   în  

care  aţi  oprit  este  prea mare  şi  nu  vă  permite  să  ajungeţi  la  
Bancomat. 
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 8  Introduceţi  cardul  în  fanta  Bancomatului. 
 9  Reintroduceţi  cardul în  poziţia  corectă. 
 10   Căutaţi   în   poşetă   carneţelul   în   care   aţi   notat   PIN-ul, 

probabil  pe  ultima  pagină. 
 11  Introduceţi  PIN-ul. 
 12  Apăsaţi  tasta  Anulare şi  introduceţi  PIN-ul corect. 
 13  Tastaţi  suma  dorită. 
 14  Verificaţi-vă  machiajul  în  oglinda  retrovizoare. 
 15  Luaţi  banii  şi  chitanţa. 
 16   Goliţi   din   nou   poşeta   pentru   a   găsi   portofelul   pentru  

bani. 
 17  Notaţi  suma  retrasă  şi  puneţi  banii  în  portofel. 
 18  Verificaţi-vă  încă  o dată  machiajul. 
 19  Avansaţi  doi  metri  cu  maşina.  Opriţi. 
 20  Daţi  înapoi  până  în  dreptul Bancomatului. 
 21  Recuperaţi  cardul  din  Bancomat. 
 22  Goliţi  din  nou  poşeta  şi  căutaţi  port-cardul.  Introduceţi  

cardul în port-card. 
 23  Faceţi  semnul  cu  degetul  şoferului  disperat  care  aşteap-

tă  în  spatele  dumneavoastră. 
 24  Demaraţi  şi  continuaţi-vă  drumul. 
 25   Sunaţi   persoana   cu   care   vorbeaţi   pe   mobil   şi   reluaţi  

convorbirea. 
 26  Conduceţi  maşina  aproximativ  doi  sau  trei  kilometri. 
 27  Deblocaţi  frâna  de  mâna. 

 
  

   Un inginer aruncă  cărămizi  in  apă.  Se  apropie  altul şi îl întreabă: 
   - De ce arunci carămizi în apă? 
   - Încerc să înţeleg... 
   - Ce să înţelegi? 
   - De ce o cărămidă pătrată face cercurile în apă... rotunde?! 
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   - Alo,  doctore,  veniţi  repede!  Fetiţa mea a  înghiţit  două  siguranţe,  
o rezistenţă,  o  diodă  şi  nu  mai  ştiu  ce  alte  mici  drăcovenii de la un
televizor mai vechi de-al  nostru.  Ce  să  fac  cu  ea? 
   - Aţi  încercat  să-i  puneţi  o  antenă? 
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   Un  domn  revine  din  Canada  după  30  de  ani  în  oraşul  natal. Acolo, 
merge la un restaurant. Intră  omul,  se  aşează   la  masă  şi  aşteaptă.  
Vine   chelnerul   şi   îi da meniul. Omul   refuză   politicos   meniul,   ia  
lingura  din  dreapta  sa  şi  începe  să  o  miroasă.  După  2  minute  zice: 
   - Simt   că   aveţi   ciorba   de   burtă,   ciorba   de   perişoare,   ciorba   de  
fasole  şi  supa  de  tăiţei,  iar  specialitatea  casei  este  ciorba  de  burtă. 
   Chelnerul  rămâne  perplex. 
   - De  unde  ştii,  domnule? 
   - Se  simte  pe  lingură,  are  miros  mai  puternic  de  ciorbă  de  burtă,  
de  aia  se  serveşte  mai  des,  e  specialitatea  voastră.  Aş  dori  o  porţie. 
   Urmează   felul  doi,   chelnerul   dă   să-i   zică   omului   ce   poate   alege, 
dar   acesta   îl   opreşte iarăşi,   ia   furculiţa   şi   o   miroase.   După   două 
minute zice: 
   - Serviţi   antricot   de  porc,   friptură   de  pui   la   rotisor   şi   sărmăluţe,  
dar specialitatea  dvs  sunt  micii  cu  muştar. 
   Chelnerul, din   nou   perplex,  merge   la   bucătărie,   ia   o   linguriţă,   o  
cheamă  pe  doamna  Lenuţa,  bătrâna  bucătăreasă  şi-i  băgă  linguriţa  
în  chiloţi. Revine  cu  linguriţa  la  masă  şi  îl  întreabă  pe  client: 
   - Ia  hai  să  vedem  domnule,  dacă  ştii  şi  ce  desert  avem! 
   Clientul  ia  linguriţa,  n-o miroase nici cinci secunde  şi  strigă: 
   - Cum?? Lenuţa încă  mai  lucrează  aici? 
 

  
   Urologul  bâlbâit  către  pacient: 
   - Da...  da...  ad  ce...  ce...  ccce  ttte  tttteee  supără? 
   - Domnule  doctor,  mă  piş  greu... 
   - Da, ddda, daaa da cccum mmm vvii vivine jet jetul? 
   - Greu, domnule doctor... 
   - Da,  da  to  to  totuşi  ex  expli  ex  explică  cum  cum  te,  te,  tte  pişi... 
   - Păi  să  vedeţi,  domnule  doctor,  mă  piş  şi  eu  cam  aşa  cum  vorbeşti  
dumneata... 
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   Selecţie  de  convorbiri  autentice  dintre  piloţi  şi  turnul  de  control 
 
   Tower: Pentru   a   evita   poluarea   sonoră,   viraţi   45   de grade spre 
dreapta. 
   Pilotul:  Ce  poluare  sonoră  putem  produce  la  7.000 m altitudine? 
   Tower: Rezultată  din  coliziunea  voastră  cu  727 care vine spre voi! 
 
   Tower: Sunteţi  un  Airbus  320  sau  340? 
   Pilot: Un A 340, desigur! 
   Tower: Sunteţi   în  acest  caz  amabil  că  înaintea  startului  să  porniţi  
şi  celelalte  două  motoare? 
 
   Pilot: Bună  dimineaţa,  Bratislava! 
   Tower:  Bună  dimineaţa! Pentru  informaţia  dvs., aici e Viena. 
   Pilot: Dar eu aterizez în acest moment la Bratislava. 
   Tower: Aici e însă Viena. 
   Pilot: Viena? 
   Tower: Da. 
   Pilot: Dar de ce? Doar voiam  să  mergem  la  Bratislava. 
   Tower: Okay.  În  acest  caz  degajaţi  şi  zburaţi  spre  stânga. 
 
   Tower (către   un   pilot care a efectuat o aterizare deosebit de 
dificilă):  O  aterizare  nu  trebuie  să  fie  un  mister.  Pasagerii  trebuie  să  
ştie  când  au  aterizat. 
   Pilot: Nu-i  nimic,  că  oricum  aplaudă! 
 
   Pilotul unui  zbor  Alitalia,  căruia  un  fulger   i-a  stricat   jumătate  din  
instrumentele din cockpit: Am   rămas   fără   instrumente!   Nimic   nu  
mai  funcţionează!  Până  şi  altimetrul  a  renunţat  să  mai  indice  ceva... 
   După   circa   cinci minute   de   lamentări, se aude comentariul unui 
Pilot de pe un alt aparat: Tacă-ţi  gura  şi  mori  ca  un  bărbat! 
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   Pilot: S-a  aprins  o  lampă  indicatoare! 
   Tower: Păi, speram  că  sunt  mai  multe  aprinse... 
   Pilot: Da, dar numai asta  scoate  aşa  mult  fum! 
 
   Pilot: Mai  avem  puţin  combustibil.  Aşteptăm  urgent  instrucţiuni. 
   Tower: Care  vă  este  poziţia?  Nu  vă  pot  vedea  pe  ecran. 
   Pilot: Staţionăm  pe  pista  2  şi  aşteptăm  cisterna  de  o  eternitate! 
 
   Tower: Aveţi  probleme? 
   Pilot: Am pierdut busola. 
   Tower: După   cum   zburaţi,   credeam   că   aţi   pierdut   toate   instru-
mentele. 
 
   Tower: După   aterizare,   mergeţi   spre   Taxiway   Alpha   7,   Alpha   5,  
Whiskey 2, Delta 1 şi  Oscar  2. 
   Pilot: Unde e asta? Noi nu cunoaştem  organizarea  aeroportului. 
   Tower: Nu-i  nimic.  Şi  eu  sunt  doar  de  două  zile  aici. 
 
   Pilot:  Rog  să  ne  permiteţi  decolarea. 
   Tower: Regretăm,  n-avem planul vostru  de  zbor.  Încotro  zburaţi? 
   Pilot: Spre Salzburg, ca în fiecare luni. 
   Tower: Da,  dar  azi  e  marţi! 
   Pilot: Cum?  Păi, în  cazul  ăsta, avem liber! 
 
   Pilot: Aici  nu  există  un  Follow-me car? 
   Tower: Negativ.  Aveţi  grijă  cum  ajungeţi  singur  la  poartă. 
 
   Tower: Înălţimea  şi  poziţia? 
   Pilot: 1.80 m  şi  stau  aşezat  pe  scaunul  din  stânga-faţă. 
 
   Tower: Comunicaţi  ETA-ul (estimated time of arrival). 
   Pilot:  Hmmmm...  Marţi  mi-ar conveni cel mai mult. 
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   Tower către  pilotul  amator:  Cine e la bord? 
   Pilot: Pilot,  doi  pasageri  şi  un câine. 
   Tower,  după  aterizarea  jumulită a  pilotului  amator:  Şi  totuşi,  de  ce  
aţi  lăsat  câinele  la  comenzi? 
 
   Tower: Aveţi  sau  nu  aveţi  destul  combustibil? 
   Pilot: Da! 
   Tower: Da, ce? 
   Pilot: Da, Sir! 
 

  
   Joe,  Mike,  Mary  şi  Tom, tineri, vorbeau între ei despre profesiile 
lor de vis. 
   - Mi-ar  plăcea  să  fiu  avocat,  ca  să-i  pot  apăra  pe  concetăţenii  mei,  
zise Joe. 
   - Mie mi-ar   plăcea   să   fiu   parlamentar,   ca   să   pot   elabora   legi   în  
beneficiul  concetăţenilor  mei,  zise  Mike. 
   - Eu   vreau   să   fiu   doctoriţă,   ca   să-i   tratez   pe   concetăţenii   săraci,  
zice Mary. 
   - Tom,  tu  ce  vrei  să  fii?,  întreabă  Joe. 
   - Aş  vrea  să  fiu concetăţean,  a  replicat  Tom. 
 

  
   Internistul  iese  din  cabinet  spre  sala  de  aşteptare,  unde  aştepta  o  
duduie cu mama ei. 
   - Poftim, domnişoară, în  cabinet  şi  te dezbracă! 
   - Dar,  domnule  doctor,  ştiţi, eu  nu  sunt  bolnavă...  Mama e... 
   - Da,  doamnă,  atunci  deschideţi  gura... 
 

  
   - Ce  trebuie  să  fac ca  să  ajung  sufleor  la  teatru? 
   - Oricum,  nu  e  o  condiţie  ca  în  şcoală  să  fi  stat  în banca întâi!... 
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   - Domnule   doctor,   când   dorm,   visez   că   scriu   nişte   romane   mai  
grozave  decât  cele  ale  lui  Zola.  Ce  mă  sfătuiţi? 
   - Eu  zic  să  nu  vă  faceţi  probleme.  Dar, pentru  că  hârtia  s-a scumpit 
în  aşa  hal,  mai  bine  luaţi  somnifere! 
 

  
   Un tip aflat într-un   taxi   îl   bate  pe  umăr  pe   şofer,   ca   să-l întrebe 
ceva.  Şoferul   striga  ca  din  gură  de  şarpe,  pierde  controlul  maşinii,  
de-abia   reuşeşte  să  evite  un  autobuz  care  vine  din  direcţia  opusă,  
intră  pe   trotuar   şi   în   sfârşit   opreşte   cu   câţiva   centrimetri înaintea 
unei   vitrine.   Pentru   câteva   secunde   e   linişte   totală,   apoi   şoferul  
urlă: 
   - Să  nu  mai  faceţi  asta  niciodată!  M-aţi  speriat  de  moarte! 
   Pasagerul  rămâne  mască şi  se  scuză  cum  poate: 
   - Nu  puteam  şti că  vă  speriaţi  aşa  tare  datorită  unei  atingeri! 
   - E  şi  greşeala  mea,  spuse  şoferul  ceva  mai  liniştit.  Azi  a  fost  prima  
mea  zi  ca  şofer  de  taxi.  Ultimii  25  de  ani  am  fost  şoferul  unei  maşini  
de pompe funebre. 
 

  
   Un  actor  extrem  de  pretenţios  îi  spune  regizorului: 
   - Uite  ce  e,  vorbeşte  cu  producătorul.  Nu  accept  că   în  acest   film  
istoric  să  se  umble  cu  butaforii.  La  scena  celor  două  ospeţe,  vânatul  
să  fie  vânat  autentic,  vinul  de  Rin  să  fie  vin  de  Rin  şi  păstrăvii  să  fie  
păstrăvi! 
   După  un  timp,  regizorul  vine  cu  răspunsul: 
   - Producătorul e  de  acord,  cu  condiţia  ca,  la  scena  finală,  otrava  să  
fie  otravă! 
 

  
   Dumnezeu  a  creat  cerul  şi  pamântul,  restul e fabricat în China. 
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   De ce este sexul mai bun decât religia? 
 

o Sexul  nu  te  face  să  te  simţi  vinovat. 
o Dacă   ţipă cineva la tine în timp ce faci sex, 

probabil  că  o  faci  bine. 
o Nu   sunt   niciodată   persoane   în   preajmă să   îţi  

judece sinceritatea. 
o În  sex  nu  există  aşa  de  multe  reguli. 
o Nu  există războaie   între   ţări  din   cauza  diverselor  

tipuri de sex. 
o Nu  trebuie  să  foloseşti   învăţămintele  altora  ca  să  

faci sex. 
o Mediul este mult mai confortabil. 
o Nu  ai  niciodată  îndoieli  că  ceea  ce  faci  s-ar putea 

să  nu  fie  sex. 
o Nu pierzi zile certându-te  cu  alţii  că  modul  tău  de  

făcut  sex  e  mai  bun. 
o Nu  trebuie  să-ţi  faci  griji  dacă  ai  ales  modul  corect  

de a face sex. 
o Nu vei  fi   torturat   în  flăcări  pe  vecie  pentru  că  nu  

ai  făcut  sex,  nu  ai  făcut  destul  sex  sau  erai  slab  la  
sex. 

o Cântatul în timpul sexului e facultativ. 
o Poţi să  speri  într-o a doua venire fără  2000  de  ani  

de  aşteptare. 
o În   timpul   sexului   poţi   să   strigi:   O, Doamne, O, 

Doamne!, dar  în  timpul  slujbei  nu  poţi  să  strigi:  O, 
Sex, o, Sex. 

 
 
 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 681 

  
   Ecuaţii  de  viaţă. 
   Calcule  făcute  de  ingineri 
 

Ecuaţia  1 

Omul  =  mâncat  +  dormit  +  muncă  +  distracţie 
Măgar  =  mâncat  +  dormit 

 
Atunci: 

Omul  =  măgar  +  muncă  +  distracţie 
 

Deci: 
Omul - distracţie  =  măgar  +  muncă 

 
Cu alte cuvinte: 
Omul  care  nu  ştie  să  se  distreze  =  Măgar  la  muncă 

 
 

Ecuaţia  2 

Bărbat  =  mâncat  +  dormit  +  câştig  bani 
Măgar  =  mâncat  +  dormit 

 
Atunci: 

Bărbat  =  Măgar  +  câştig  bani 
 

Deci: 
Bărbat  - câştig  bani  =  Măgar 

 
Cu alte cuvinte: 

Bărbatul  care  nu  câştigă  bani  =  Măgar 
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Ecuaţia  3 

Femeia  =  mâncat  +  dormit  +  cheltuială 
Măgarul  =  mâncat  +  dormit 

 
Atunci: 

Femeia  =  Măgar  +  cheltuială 
 

Deci: 
Femeia - cheltuială  =  Măgar 

 
Cu alte cuvinte: 

Femeia  care  nu  cheltuie  =  Măgar 
 
Dacă  includem  ecuaţia  2  în  ecuaţia  3 

Bărbatul  care  nu  câştigă  bani  =  Femeia  care  nu  cheltuie 
 

Deci: 
Bărbatul  câştiga  pentru  a  nu  lasă  Femeia  să  devină  Măgar 

(Postulatul 1) 
 

Şi: 
Femeia  cheltuie  pentru  a  nu  lăsa  Bărbatul  să  devină  Măgar 

(Postulatul 2) 
 

Deci avem: 
Bărbat  +  Femeie  =  Măgar  +  câştig  bani  +  Măgar  +  cheltuială 

 
Atunci,  din  postulatele  1  şi  2  putem  trage concluzia: 

Bărbatul  +  Femeia  =  2  Măgari  care  trăiesc  fericiţi  împreună! 
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Bacalaureatul  la  chinezi  (fără  camere  de  video  de  supraveghere) 

 
  

   Un grup   înarmat   de   terorişti   intră   cu   forţa   în   Hotelul   Ramada, 
unde  avea  loc  conferinţa  anuală  a  Baroului  de  Avocaţi.  Au  fost  luaţi  
ostateci peste 500 de  avocaţi.  Liderul  teroriştilor a  anunţat  că, dacă  
nu  li  se  vor  îndeplini  toate  cerinţele în timp util, vor elibera câte un 
avocat  pe  oră. 
 

  
   Unui  avocat  îi  este  cerut  sfatul  de  către  un  cămătar: 
   - Cum îmi pot primi cele 30 milioane înapoi de la Ionescu, dacă  eu  
mi-am  pierdut  chitanţa  de  împrumut? 
   - Scrieţi-i   o   scrisoare   şi   spuneţi-i   să   vă   trimită   odată   cele 60 
milioane împrumutate. 
   - Bine, dar eu i-am împrumutat doar 30 milioane! 
   - Tocmai   asta   vrem   să   obţinem   de   la   el,   o   dovadă   scrisă   că   vă  
datorează  doar  30  milioane... 
 



 Folclor umoristic internetist II, cules,  selectat  şi  prelucrat  de  Florentin  Smarandache 

 684 

  
   Un   avocat   care   a   scos   faţa   curată   un   cunoscut   escroc,   îi   trimite  
acestuia o notă  de  plata  cam  umflată.  Escrocul  îi  scrie  înapoi: 
   - Domnule  avocat,  onorariul  dumneavoastră  este  cam  ridicat.  Se  
pare  că  aţi  uitat  că  eu  sunt  şarlatanul, nu  dumneavoastră... 
 

  
   Consiliul   local  al  oraşului  observă  că  cel  mai  tare  avocat  din  oraş  
nu făcuse   niciodată   o   donaţie   în   scop   de   caritate.   Pentru   a-l 
convinge  să  o  facă,  primarul  îl  chemă  la  el  în  birou: 
   - Domnule   avocat,   am   observat   că   veniturile   dumneavoastră  
anuale   se   ridică   la   peste   600.000   de   dolari.   Cu   toate   acestea,  
niciodată  nu  aţi  făcut  vreo  donaţie  comunităţii... 
   - Dacă   tot   aţi   căutat   informaţii   despre  mine,   nu   aţi   observat   că  
mama   mea   este   bolnavă,   iar   medicamentele   de   care   are   nevoie  
depăşesc  de  câteva  ori  veniturile  ei? 
   - Nu...  răspunse  primarul  jenat. 
   - În al doilea rând,   fratele   meu,   veteran   de   război,   este  
condamnat într-un  scaun  cu  rotile  şi  este  orb.   
   Primarul  începu  să-şi  ceară  scuze,  dar  fu  întrerupt: 
   - În plus, sora mea a murit într-un  accident  lăsând  orfani  trei  copii.   
   Umilit, primarul: 
   - Nu  ştiam,  mă iertaţi...   
   Însă  avocatul  continuă: 
   - Nu  văd  de  ce  v-aş  da  dumneavoastră  bani,  dacă  nu   le  dau  nici  
măcar  lor... 
 

  
   Regizorul  îi  spune  unei  actriţe: 
   - Dacă  o  să  mă  asculţi  în  toate,  vom  avea  un  Oscar! 
   - Şi  dacă  o  să  fie  fată,  ce  nume  îi  vom  da? 
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   - Ţi-am  spus  de  o  mie  de  ori,  strigă  regizorul  la  actriţa  care  părea  
cam   plictisită,   interpretezi   rolul   unei   femei   părăsite,   pricepi? Ia 
gândeşte-te, te-a  părăsit  brusc  iubitul.  Ce  faci? 
   - Îmi  găsesc  altul. 
 

  
   - Suntem  gata  de  operaţie? 
   - Da,   domnule  doctor.   Totul   e  pregătit.  Doar   că  pacientul  nu-i e 
găsit. 
   - Nu-i  nimic,  începem  fără  el. 
 

  
   - Vreau  să  fac  un  film  despre  viaţă  şi  activitatea  lui  Jean  Constan-
tin. În rolul principal va juca Florin Piersic. 
   - Cum   adică,   Florin   Piersic?   De   ce   să   nu   joace   chiar el, Jean 
Constantin? 
   - Nu  merge.  E  prea  mic  de  statură. 
 

  
   Medicul  chirurg,  o  somitate  în  domeniu,  vine  în  rezervă  în  care  se  
afla pacientul recent operat. 
   - Vă   felicit,   arătaţi  minunat,   îl   încurajează  doctorul.  Aţi   trecut  cu 
bine hopul! 
   - Ei,  încă  nu  de  tot. 
   - De  ce?  Vă  mai  supără  ceva? 
   - Nu,  dar  aştept  să  văd  nota  de  plată. 
 

  
   - Ţi-a  plăcut  piesa  mea?  Te  rog  să-mi  spui  părerea  ta,  dar  sinceră. 
   - Vrei într-adevăr  părerea  mea  sinceră?... 
   - Mulţumesc...  în  cazul  ăsta... 
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   Un   semn   rău   de   tot   e   când   îţi   taie   calea   o   pisică   neagră   cu  
căldările  goale. 



   Regizorul,  către  tânăra  actriţă: 
   - În  noua  mea  piesă,  va  trebui  să   joci   rolul  unei   fete  nevinovate,  
care nu a avut de-a  face  cu  bărbaţii.  Crezi  că  poţi  juca acest rol? 
   - Nu pot, domnule regizor.  
   - De ce? 
   - Nu  am  pic  de  experienţă  în  acest  sens! 



   - Am ceva cronic, doctore? 
   - Nu,  boala  dv.   e  banală,   iertaţi-mă  că   vă  dezamăgesc,   doamna.  
Poartă  numele  de  singurătate. 
   - Şi  ce-mi  prescrieţi? 
   - Nu-i bine spus ce să   vă   prescriu,   mai   degrabă   pe cine să   vă  
prescriu. 
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   Manole  o  puse  pe  Ana  pe  zid  şi  începu  lucrarea. 

  
   Un individ sună la  uşa  unui  mic  cabinet  medical  în  puterea  nopţii.  
După  un  timp,  se  aprinde  lumina  în  hol  şi  apare  medicul  în  pijama: 
   - Bună  seara,  ce  s-a-ntâmplat?  Cu  ce  pot  să  vă  ajut? 
   - Vreau  puţin  bicarbonat.  Mă  deranjează  stomacul. 
   - Păi  bine,  omule,  pentru  atâta   lucru  mă  trezeşti   la  ora  asta?  Un  
ceai  cald  sau  chiar  un  pahar  cu  apă  caldă  ar  fi  avut  acelaşi  efect. 
   - Da?  Atunci  daţi-mi  un  pahar  cu  apă  caldă. 
 

  
   - Maestre,   ce   părere   aveţi,   o   ucid   bine   pe   Desdemona   în   actul  
final? 
   - Da,  tinere,  însă  mult  mai  bine  îl  ucizi  pe  Shakespeare!... 
 

  
   Un  pacient  care  aştepta  după  un  transplant  de  cord,  i  se  oferă,  de  
către  doctor,  următoarele  alternative: 
   - Avem   trei   posibilităţi,   trebuie   să   vă   hotărâţi   pentru   una.   Una  
este  inima  unui  atlet  tânăr  şi  sănătos  care  a  murit  într-un accident 
de  maşină.  A  doua  este  a  unui  om  de  afaceri  care  nu  a  băut  şi  fumat  
niciodată   în   viaţă   şi   care   a   murit   într-un   accident   cu   avionul   său  
privat,  iar  a  treia  a  unui  avocat  care  a  murit  după  ce  a  practicat  30  
de ani. 
   - O iau pe cea a avocatului, zice pacientul... 
   După  reuşita  transplantului  doctorul  îşi  întreabă  pacientul  de  ce  s-
a hotărât  în  acest  fel. 
   - Foarte simplu, zice acesta, am luat inima care nu a fost deloc 
folosită... 
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   - Îţi  sunt  recunoscător,  doctore,  eşti  mare!  Nu  credeam  c-ai  să  mă  
poţi   vindeca   de  mania   asta   nenorocită   de   a   pune  pariuri.   Cât  mă  
costă? 
   - Numai o sută  de  dolari. 
   - De acord. Dar spune-mi, ce-ar   fi   să   dăm   cu   banul:   dublu   sau  
nimic! 
 

  
   - Ce  faci,  domnule!  De  ce  pleci?  Piesa  încă  nu  s-a terminat. 
   - Tocmai de asta plec!... 
 

  
   Un  pacient  intră  în  cabinetul  psihiatrului  şi  pune  pe  masă  o  pungă. 
   - E pentru dumneata, doctore. 
   - Dar ce ai acolo? 
   - Păi, uitaţi-vă! 
   Curios,   psihiatrul   se   uită   în   pungă   şi   vede   un   homar   de   toată  
frumuseţea. 
   - Frumos din parte dumitale. Mi-ai  făcut  o  mare  plăcere.  Îmi  plac  
homarii.  Văd  că-i  proaspăt,  pare  că încă  mai  mişcă.  Îl  voi  lua  acasă,  
pentru  cină. 
   - Nu-i  cazul,  doctore.  Tocmai  a  cinat.  Mai  bine  duceţi-l la cinema, 
este  mort  după  desene  animate. 
 

  
   - Actorul X, care-i  atât  de  comic  pe  scenă,  de  ce  o  fi  atât  de  serios  
în  viaţă? 
   - Se  odihneşte! 
 

  
   Am  încercat  să  evit  vodca  azi,  dar  e cu 40% mai tare decât mine. 
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   - De mâine, eşti  liber!, îl  anunţă  bucuros  avocatul  pe  clientul  lui. 
   - Da,  mă  bucur  foarte  tare,  n-am  ce  zice,  bombăni  deţinutul.  Mă  
chinui  vreme  de  5  ani  să  pregătesc  o  scară  de  frânghie,  3  ani  ca  să  
pilesc  zăbrelele  şi  dumneata  îmi  vii  cu  decretul  de  amnistie,  tocmai  
acum  când  eram  gata  să  evadez... 
 

  
   - Nu  sunt  decât  douăzeci  de  persoane  în  sala  la  spectacol.  Am  face  
poate  mai  bine  să  le  dăm  banii  înapoi! 
   - Imposibil, sunt toţi  cu  bilete  de  favoare!... 
 

  
   Popescu  îi  spune  prietenului  său: 
   - M-am  despărţit  de  soţia  mea   în  pace:  ea  păstrează   locuinţa, şi  
eu  maşina  şi  biroul. În  rest,  suntem  faliţi. 
   - Bine, dar economiile voastre? 
   - Astea  le  păstrează  avocatul... 
 

  
   - Tată,  ce  este  de  fapt  un  actor,  aşa  cum  eşti  tu? 
   - Un  actor?  Ei,  fiule,  cum  să-ţi  explic,  actorul  e  un  om  care  se  duce  
până   la  marginea  scenei,  priveşte   în  culise,  unde  se  află  resturi  de  
decor, cârpe, hârtii aruncate,   praf,  mizerie,   şi   spune:  Ce privelişte  
măreaţă  se  vede  de  la  fereastra  asta!. 
 

  
   Avocatul  îşi  întreabă  unul  din  viitorii  clienţi: 
   - Şi  aveţi  banii  necesari  pentru  a  vă  permite  să  fiţi  apărat  de  mine? 
   - Da,  am  două  casete  cu  bijuterii. 
   - Bine,  atunci  să  vedem...  De  ce  sunteţi  acuzat? 
   - De  furtul  celor  două  casete cu bijuterii... 
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   - Cum merge piesa ta, are succes? 
   - Ar  avea  dacă  directorul  teatrului  nu  mi-ar  pune  beţe-n roate: o 
programează  înadins  când  sala  e  goală... 
 

  
   Q: De ce nu a jucat Bruce Willis în Titanic?  
   A:  Pentru  că  i-ar  fi  salvat  pe  toţi  de  la  moarte... 
 

  
   În  pledoaria  finală, avocatul  apărării  spune: 
   - Domnule judecător,  vreţi  cu  adevărat  ca această  femeie atât de 
frumoasă şi  generoasă,  să  se  mute  din   locuinţa  ei  de  la  mansardă,  
din strada Liniştii,   numărul   34,   telefon  3534666, locuinţă   cu  atâta  
gust  mobilată,  într-o  celulă  rece  şi  umedă  cu  pereţii  goi?!... 
 

  
   - Nu   toţi  mandanţii pot   fi  numiţi   vaci de lapte, spune un avocat 
unui coleg, unii sunt ca şoarecii   din   biserică.   Dar   ce   noroc   că   noi  
avocaţii  ne  pricepem  şi  la  mulsul  şoriceilor... 
 

  
   Planurile  de  viitor  care  nu  corespund  posibilităţilor  tale  financiare,  
intelectuale sau fizice, se numesc visuri.  
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Ce	  să	  faci	  în	  2013 

Călătoreşte! 
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Citeşte! 
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Fii copil! 
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Fii creativ! 
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Fii curios! 
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Fă-ţi prieteni adevăraţi! 

Priveşte  cu  atenţie  în  jur! 
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Dansează! 
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Permite-ţi  un punct de vedere! 
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Vizitează-ţi mai des rudele  şi  prietenii! 

Savurează-ţi  cafeaua! 
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Păstrează-ţi simţul  umorului! 
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Fă-ţi meseria! 
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Cântă! 
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Iubeşte! 
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   Nu fi de neînlocuit. Dacă nu poţi fi înlocuit, atunci nu o să fii 
niciodată promovat.  



   Cine crede în telekinezie, să îmi ridice mâna. 



   Nu sunt vegetarian pentru că iubesc animalele. Sunt vegetarian 
pentru că urăsc plantele.  



   Cum îţi dai seama când rămâi fără cerneală invizibilă? 



   Care este viteza întunericului? 



 De ce abreviere este un cuvânt atât de lung? 



   Intenţionez  să  trăiesc  veşnic.  Până  acum  sunt  în  grafic. 
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