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 Textele şi fotografiile din seria antologiilor de folclor umoristic 

au fost primite de la cunoscuţi şi necunoscuţi prin e-mail sau 

culese din reţele de socializare.  

 Am consultat pentru acest volum şi seria de texte umoristice 

colectate şi adaptate de Ioan Marinescu «Bancuri pentru tot 

românu’», 10 volume, apărute la Editura Hyparion, 1998 – 2003. 

 Deşi circulă pe internet ca folclor umoristic, subcapitolul «Copiii 

spun lucruri trăznite» conţine extrase din cartea „Experimentul 

Zaica” de Daniela Alexandrescu, Irina Nicolau şi Ciprian Voicilă, 

Editura Meridiane, Bucureşti 2000.  

 Selecţia, prelucrarea, ordonarea şi titlurile capitolelor ne 

aparţin.  

 Dacă vreunul dintre textele sau vreuna dintre fotografiile din 

acest volum încalcă drepturi de autor, aceasta nu se produce cu 

bună ştiinţă. La orice sesizare întemeiată, editorul va proceda la 

eliminarea eventualelor piese.  

 Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite 

spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată 

a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români 

(aşa cum se exprimă acesta prin bancuri).  

 Nu putem fi socotiţi răspunzători pentru vreun prejudiciu 

moral, direct sau indirect, care ar avea legătură cu conţinutul 

volumului. Bancurile prezentate nu exprimă opinia cule-

gătorului. Acestea sunt pamflete şi trebuie tratate ca atare. 

 Acest volum conţine limbaj obscen şi apropouri sexuale. Nu se 

recomandă lectura lui de către copii. 

 Volumul nu este destinat comercializării.  

 Prezenta ediţie s-a realizat prin compararea volumelor de 

folclor umoristic internetist editate până acum, cu ajutorul unor 

soft-uri de identificare a dublurilor şi variantelor realizate de 

Ing. Mihai Liviu Smarandache şi Ing. Swapan Das.  

 Programul de comparare s-a realizat în .NET Framework 3.5, 

folosind Visual Studio 2008. Programul rulează pe computere 

care au instalate .NET Framework 3.5 sau o versiune ulterioară. 

Programul foloseşte "itextsharp" ca third party library pentru 

citirea fişierelor pdf şi "Microsoft.Office.Interop.excel" ca .Net 

library, fiind  o aplicaţie de tip gui. 
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Fiul meu de patru ani m-a întrebat zilele trecute: 

 – Tati, tu ce ţi-ai dorit mai mult, un băiat sau o 

fetiţă? 

I-am răspuns cu sinceritate: 

 – Fiule, eu nu mi-am dorit decât să mă distrez! 

 

  

– Tu ai o surioară?, îl întreabă Goguţă pe cel mai 

nou prieten. 

– Nu. 

– Nici frăţior? 

– Nici. 

– Vai de capul tău, atunci cu cine te mai bați acasă?! 

 

  

Pe o bancă, în parc, un copil mânca într-o disperare 

dintr-o cutie de bomboane. O bătrâna îl vede și îi spune: 

– Nu trebuie sa mănânci atâtea  bomboane, te poți 

îmbolnăvi! 

– Dar dumneavoastră știți cât a trăit bunicul meu?, 

ripostează copilul. 105 ani! 

– Și mânca atât de multe bomboane?! 

– Nu, dar își vedea de treaba lui! 

 

  

Goguţă e certat de părinţi: 

– Profesorul tău de matematică mi-a spus că nu 

poate scoate nimic de la tine... 

– Păi, nu ţi-am spus, mămico, că e un incapabil? 
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Un băieţel nu putea să adoarmă. Tatăl lui, după ce a 

stins lumina, i-a spus sever: 

– Dormi! 

– Tăticule, aprinde lumina măcar în bucătărie, că 

nu văd să dorm... 

 

  

– Uite, zise bunicul, acolo e cometa Haley, care a 

venit să ne viziteze... 

– Şi ce mi-a adus?, întrebă nepoţelul răzgâiat. 

 

  

O fetiţă era tare mofturoasă. Într-o zi, aceasta îi 

ceru bunicii: 

– Bunico, dă-mi te rog o felie de pâine! 

– Cu bucurie îți dau, fetița bunicii! 

– Dă-mi pâine cu unt, nu cu bucurie.... 

 

  

Un băieţel se ceartă zdravăn cu surioara lui. La un 

moment dat, începu să strănute. 

– Noroc!, îi ură surioara. 

– Niciun noroc! Eu n-am strănutat pentru tine, ci 

pentru mămica... 

 

  

Goguţă se întoarce de la grădiniţă.  

– Ce-ai mâncat azi, dragul meu?, întreabă mama. 

– Două feluri: ciorbă de lobodă şi macarale cu soț! 
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O fetiţă, la grădiniţă, îi spune educatoarei: 

– Mama s-a întors de la maternitate cu un frăţior 

tare mititel. Vreţi să-l vedeţi? 

– Da, desigur! O să vin să-l văd când mămica ta va fi 

complet sănătoasă. 

– Veniţi chiar acum, nu vă temeţi! Frățiorul meu nu 

este deloc molipsitor... 

 

  

– Tăticule, să ştii că mămica nu se pricepe deloc la 

crescut copii! 

– De unde ai scos-o şi pe asta?! 

– Seara când sunt odihnit, mă trimite la culcare, iar 

dimineaţa, când mi-e somn, mă trezeşte şi trage de mine să 

mă scol... 

 

  

– Goguţă, poţi să te duci la râu, dar să nu te scalzi. 

Apa este prea rece! 

– Nicio grijă mămico! Am să mă scald îmbrăcat! 

 

  

Doi copii mergeau pe terasamentul căii ferate. 

– Ce-o fi cu sârmele alea de pe stâlpii din partea 

dreaptă?! 

– Sunt sârmele de telegraf. 

– Vezi, pe partea stângă nu sunt nici stâlpi, nici 

sârme... 

– Pe acolo trece telegrafia fără fir... 
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La o maternitate, în salonul de nou-născuţi, patru 

bebeluşi stăteau la o vorbă. 

– Voi ce sunteți?, întreabă unul dintre ei. 

– Fetiţe!, au răspuns ceilalţi trei. 

– Fetițe?! Pfui! Eu sunt băiat! 

– Nu te credem... 

– Am să vă dovedesc, zise băieţelul, dând păturica 

la o parte. Vedeţi, am chiloţei albaştri!... 

 

   

– Mămico, ce-ți doreşti de ziua ta? 

– Un băieţel foarte cuminte! 

– Ura, înseamnă că voi avea un frăţior! 

 

  

– Goguţă, de ce ţi-ai pus şoseta pe dos? 

– Pentru că pe faţă era ruptă, mămico! 
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Dialog la grădiniţă:  

– Tu ştii de ce doarme iepurele cu ochii deschişi? 

– Pentru că nu are bunică să-l adoarmă! 

 

  

– Tăticule, tu știi cum se termină basmul cu Alba-

ca-Zăpada? 

– Da, desigur! Albă-ca-Zăpada şi Prinţul au trăit 

fericiţi până la adânci bătrâneţi. 

– Nu, tăticule, s-au căsătorit! 

 

  

– Mulţumesc frumos pentru cadou, tanti! 

– N-ai pentru ce puişor! 

– Şi eu cred la fel, dar mămica mi-a spus că, totuşi, 

trebuie să vă mulţumesc... 

 

  

– Când eram mică, zise mătuşa, mi se spunea 

mereu că, dacă mă mai strâmb, o să rămân așa. 

– Ei, replică nepoţica, măcar nu poţi spune că nu 

te-a avertizat nimeni... 

 

  

– Tăticule, vreau şi eu un colac de salvare, vreau și 

eu un colac de salvare... 

– Nu mă mai bate la cap, că nu-ţi iau niciun colac de 

salvare! 

– Da?! Nu-mi iei?! Atunci lasă să se înece mămica! 
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Lenuţa îşi petrece prima ei vacanţă, la bunici, la 

ţară. Plimbându-se pe câmp, găseşte trei cutii de lapte praf 

şi strigă în disperare: 

– Bunicule, vino repede, am găsit un cuib de vaci! 

 

  

Un băieţel e obligat de medic să poarte ochelari. 

După un timp, nu mai vru să-i scoată nici seara la culcare.  

– Fără ochelari nu pot vedea visele, explică el. Şi ele 

sunt așa de frumoase... 

 

  

– Bunico, cu cine vorbeşte bunicul? 

– Cu cine să vorbească, cu el însuşi! 

– Şi atunci de ce strigă aşa tare? 

– Pentru că nu mai aude bine! 

 

  

– Mămico, a spus la televizor că de mâine trecem la 

programul orei de iarnă şi o să ne sculăm cu o oră mai 

târziu. Dar de unde știe cocoșul nostru că s-a schimbat ora, 

că doar în coteţ nu este televizor? 

 

  

– Goguţă, dacă mănânci prea multă îngheţată, cu 

siguranţă vei răci! 

– Nu răcesc, mămico, stai liniştită! Uite, mi-am pus 

fularul la gât! 
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– Mămico, ce înseamnă teorie şi ce înseamnă 

practică? 

– Atunci când taică-tău pleacă de acasă pentru o 

jumătate de oră, este teorie, iar când se întoarce acasă la 

miezul nopţii, este practică. 

 

  

– Bunicule, ce este aceea o bombă? 

– E ceva foarte periculos, care poate face o explozie 

şi omorî oameni. 

– Îl poate omorî şi pe unchiul George? 

– Da, îl poate. 

– Dar pe nenea Costică, de ce nu-l omoară?! 

– Cum, de ce nu-l omoară?! 

– Păi, nevasta lui mereu spune: Măi Costică, iar ai 

fost la bomba aia din colţ?! 

 

  

Goguţă se laudă: 

– Tăticul meu lucrează la o companie mare. 

– Și ce face acolo?, îl întreabă învăţătoarea. 

– Pâine și ziare. 

– Ce-are a face una cu alta?! 

– Are, cum nu!, pentru că în fiecare seară vine 

acasă cu pâine şi ziare... 

 

  

– Care sunt profesorii voştri cei mai buni? 

– Cei care nu vin la ore! 
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– Stai cuminte, Goguţă, şi am să-ţi scot măseaua 

asta cariată fără durere, spuse doctorul. 

– Nu s-ar putea să-mi scoateţi numai durerea, fără 

măsea? 

 

  

– Tăticule, ce înseamnă când un om explorează 

Polul Nord? 

– E vorba de un individ care pleacă să caute Polul 

Nord, iar după aia, alţii pleacă să-l găsească pe el... 

 

  

Un băieţel de 4-5 anişori, rătăcit prin zona unei 

pieţe aglomerate a Capitalei, întreabă pe un poliţist: 

– Nene, n-aţi văzut o mămică fără mine? 
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– Cel mai bine e când îmi faci tu baie, bunicule! 

– De ce, Goguţă? 

– Mămica e mai pretenţioasă, mă pune să-mi scot 

pantalonii... 

 

  

– Goguţă, dacă vine cineva și întreabă de mine, 

spune-i că nu-s acasă! 

– Şi dacă nu întreabă? 

  

  

– Vai, ce notă mică ai luat la geometrie, Lenuțo! 

Cum s-a întâmplat?! 

– Am sărit tot timpul cercul, mămico! 

 

  

– Tăticule, să ştii că profesorul nostru de desen nu 

a văzut niciodată o pisicuţă. 

– De unde știi? 

– Azi, după ce m-am chinuit să desenez o pisicuţă 

pe tablă, cu cretă colorată, m-a întrebat: 

– Ce bidiganie mai e şi asta, Goguţă?! 

 

  

Lenuţa nu vrea să mănânce. Mama o ceartă: 

–Ce crezi tu că ajung fetiţele care nu mănâncă tot 

din farfurie? 

– Cred că rămân slabe, ajung manechine şi câştigă 

o grămadă de bani! 
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– Ce este barza, Goguţă? 

– Taxiul bebeluşilor! 

– Ia uite la el! Asta de unde o mai ştii?! 

– De la tata, că e şofer la ITB şi are garajul pe strada 

Berzei, vizavi de maternitate! 

 

  

Goguţă se lamentează: 

– Când eram mai mic, luam lecţii de vioară... 

– Şi acum de ce nu mai iei? 

– Vecinul ne-a tot ameninţat că, dacă mai chinuim 

pisica, ne reclamă la Protecţia Animalelor... 

 

  

– Grăbeşte-te, Goguţă, că întârzii la şcoală! 

– Fii liniştită, mămico, e deschisă toată ziua... 

 

  

– Tăticule, mi-ai spus odată că tu te-ai născut la 

Bucureşti.... 

– Da, acolo! 

– Şi mama la Constanţa... 

– Da, maică-ta la Constanța! 

– Şi eu la Cluj-Napoca... Hm! Ţie nu ţi se pare ciudat 

cum ne-am întâlnit toţi trei?! 

  

  

– Degeaba-mi vorbeşti băiete, eu sunt surd! 

– Nu vorbesc, tataie, mestec gumă! 
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– Unchiul meu este episcop şi toţi îi spun Sfinţia 

Voastră!, se laudă Gigel. 

– Al meu este ambasador şi lumea i se adresează cu 

Excelenţa Voastră, se mândreşte şi Costică. 

Goguţă este, însă, cel mai tare: 

– Ehe, voi sunteţi mici cu unchii voştri! Al meu 

trage 250 de kilograme la cântar şi toată lumea când îl 

vede spune: O, Doamne!... 

 

  

– Goguţă, zise Lenuţa, hai să ne jucăm de-a grădina 

zoologică. 

– Şi cum facem? 

– Uite, eu sunt o maimuţă şi tu îmi aduci banane... 

 

  

– Ia spune, Goguţă, ce-ai învăţat tu la grădiniţă? De 

exemplu, cunoşti această literă? Cum o cheamă? 

– Nu prea îi ştiu numele, de fapt o cunosc numai 

din vedere! 

 

  

Goguţă, la mare. 

– Unde îţi este îngheţata, puişor? 

– Am scăpat-o pe pieptul unui nene care dormea cu 

faţa în sus, pe plajă... 

– Vai de mine! Şi ce ţi-a zis? 

– S-a sculat, s-a şters cu prosopul şi a mormăit: A 

dracu' pescăruşii ăştia, parcă au în maţe un frigider! 
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– Tu câţi ani ai, Lenuţa? 

– Cinci ani, tăticule! 

– Ai uitat ce ţi-am spus, să nu te mai iei după 

maică-ta?! 

– Da, dar ea nu are cinci ani! 

– Nu, nu are! Dar de 5 ani spune că are 30... 

 

  

– Frăţiorul tău a învăţat să vorbească? 

– Nu, dar nici n-are nevoie, e de ajuns să înceapă să 

urle şi imediat capătă tot ce vrea... 

 

  

– Pentru cine cumperi aşa multe pachete de ţigări, 

întreabă tutungiul, pentru tăticul tău? 

– Nu, pentru toată clasa! 

 

  

 – Ce-aţi găsit, copii, sub bradul vostru de Crăciun?, 

întreabă învăţătoarea. 

Unii au răspuns că au găsit jucării, alţii bomboane, 

numai Goguţă a avut ceva special de zis: 

– Eu l-am găsit pe tata. A venit beat turtă acasă şi l-

a pocnit mama cu făcăleţul... 

 

  

– Ce note ai luat azi la şcoală, Goguţă? 

– Dar bine tăticule, nu-mi atragi mereu atenţia că la 

masă nu se vorbeşte? 
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– Mămico, spuse Goguţă revoltat, mi-au spus copii 

la şcoală că eu n-am tată! 

– Și tu ce le-ai spus? 

– Că am mai mulţi tătici decât ei... 

 

  

– Pisicuţa noastră este foarte harnică. Nu trece o 

săptămână să nu prindă un şoricel. 

– Împrumută-mi-o şi mie, că şi noi avem şoareci 

acasă! 

– Nu, mai bine adu tu şoarecii la noi! 
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– Mamă, mamă, am răsturnat scara... 

– Să vezi ce-o să-ţi facă taică-tău! 

– Deocamdată nu poate să-mi facă nimic, a rămas 

agăţat de lustră! 

 

  

În grădina zoologică, Goguţă admira un papagal de 

dimensiuni mari. 

– Ce te uiţi aşa la mine?, întreabă papagalul. 

– Scuzaţi-mă, domnule, se miră băiatul, ruşinat, am 

crezut că sunteţi pasăre... 

 

  

Goguţă e curios: 

– Bunicule, omul din ce e făcut? 

– Din carne şi oase, dragul bunicului. 

– Şi cine a întins pe el atâta piele? 

 

  

– Ai auzit, bunicule? Pisica a strănutat! 

– Urează-i Noroc!, Goguţă. 

– Şi pe urmă mie cine-mi spune Mulţumesc!? 

 

  

Goguţă, prins în flagrant: 

– Ce te uiţi aşa cu jind la tort şi te tot învârţi în 

jurul lui, vrei să-l înfuleci? 

– Nu, mămico, mă gândesc doar dacă merită să iau 

o bătaie dacă-l mănânc... 
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– Goguţă, tu ştii cine a împărţit anul în 12 luni? 

– Precis nu ştiu, dar cred că era cineva care voia să 

cumpere ceva în rate... 

 

  

– Bunico, azi, la religie, preotul m-a întrebat dacă 

vreau să ajung în Rai. 

– Şi tu ce i-ai răspuns? 

– Da, aş vrea, însă mama mi-a spus că după ore să 

vin imediat acasă! 

 

  

La ora de română. 

– Goguţă, ia spune-mi tu o propoziţie! 

– Calul trage la căruţă. 

– Și cum ar face la imperativ? 

– Di! 

 

  

– Ai văzut dimineaţa rouă pe iarbă şi pe flori? De 

unde crezi că vine ea, Goguţă? 

– Roua se face din cauză că pământul se învârteşte 

repede şi transpiră... 

 

  

– Tată, ai zis că dacă iau 10 la matematică mă pot 

juca în curte toată ziua. 

– Da, şi?! 

– Vreau să mă laşi să mă joc o jumătate de zi... 
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– Mămico, tu ai fost fetiţă? 

– Da, am fost o fetiță ca tine. 

– Și ai mers la şcoală? 

– Sigur că am mers! 

– Și atunci eu cu cine am rămas acasă? 

 

  

– Lenuţa, iar ai ajuns târziu la şcoală... 

– Ei, și?! Mama mereu zice că niciodată nu e prea 

târziu ca să înveţi... 

 

  

– Goguţă, îţi place noul tău frăţior? 

– Nu-mi place deloc! Arată ca bunicul, n-are niciun 

dinte în gură şi niciun fir de păr pe cap... 

 

  

– Tată, cerneala e scumpă? 

– Nu, faţă de alte rechizite e chiar ieftină. 

– Și atunci de ce a făcut mama atâta scandal că mi-a 

scăpat o picătură pe faţa de masă din sufragerie? 

 

  

– Mămico, am compus o poezie. 

– Citește-mi-o!  

Lenuţa o citeşte. 

– E foarte frumoasă, nimic de zis, dar am impresia 

că am mai citit-o undeva... 

– Da, dar acolo să ştii că nu era semnată de mine! 
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– Azi dimineaţă, când mă jucam, am căzut și m-am 

lovit foarte tare ... 

– Şi te-ai pus pe urlat, cum ai tu obiceiul? 

– M-aş fi pus, dar nu era nimeni ca să mă audă! 

 

  

– Goguţă, ia şi te spală! Nu ştiu de câte ori trebuie 

să-ţi mai spun lucrul ăsta! Nu vezi ce murdar eşti? Ce-o să 

te faci când vei fi mare? 

– Hornar, mămico! 

 

  

– Goguţă, ce-ai făcut cu cei 50 de lei pe care ţi i-am 

dat să cumperi sirop de tuse de la farmacie? 

– De 10 de lei am luat sirop, de 20 lei mi-am luat 

ciocolată şi 20 de lei i-am dat lui Gigel să bea el siropul în 

locul meu... 
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– Vai de mine, Goguţă, ai pătat faţa de masă cu 

cerneală! Să vezi ce-o să-ţi facă taică-tău când o vedea! 

– Ştie deja! 

– Şi ce-a zis?  

– Mi-a zis: Să vezi ce-o să-ţi facă maică-ta când o 

vedea ce-ai făcut! 

 

  

– Te-ai apucat să înveţi la geografie, Goguţă? Ia 

spune-mi, unde se află Peru? 

– La pagina 105, tăticule! 

 

  

– Lenuţo, am auzit că nu ţi-ai luat examenul! 

– Cred că profesorul mă place... Vrea să mă vadă şi 

la toamnă! 

 

  

– Să ştii că, la vârsta, eu nu aveam curajul să mint! 

– Şi la ce vârstă ai început, bunicule? 

 

  

– Goguţă, stai pe pat, ca să văd unde te-ai lovit. 

– Nu-i nevoie, că ştiu, în faţa casei.... 

 

  

– Nene, nu vă deranjează că iau lecţii de pian? 

– Ba da, zise vecinul, chiar foarte mult! 

– N-aţi vrea să-i spuneţi asta şi mamei mele? 
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– Acum vreo săptămână i-am pus lui tata o pioneză 

pe scaun... 

– Şi pe urmă nu a mai putut sta pe scaun, nu-i așa? 

– Da, dar nici eu vreo două zile... 

 

  

– Nu mai ai fraţi sau surori, Goguţă? 

– Nu, nene, eu sunt toţi copiii pe care îi avem... 

 

  

– Aseară, zise mama, am lăsat două prăjituri pe 

farfurioară şi dimineaţa am găsit numai una... 

– Eu sunt de vină, mămico! Aseară era întuneric în 

bucătărie, aşa că pe a doua n-am observat-o! 

 

  

– Mama, zise tatăl, mi-a spus că ai ameninţat-o că 

fugi de acasă. E adevărat? 

– Da, tată... 

– Să-mi spui şi mie când vrei s-o întinzi, vreau să te 

însoţesc! 

 

  

Înainte de a merge la şcoală, Goguţă dădu la maxim 

sonorul aparatului de radio și-l aşeză în faţa ferestrei 

deschise. 

– Ce te-a apucat, Goguţă?, întreabă mama. De ce pui 

radioul acolo? 

– Ca să nu-mi simtă vecinii lipsa! 
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– Ce te-apucă, Lenuţa? De câte ori capeţi câte o 

prăjitură, te aşezi în faţa oglinzii. 

– În felul acesta, când mă uit în oglindă, am 

impresia că mănânc două... 

 

  

– Goguţă, iar ai în carnet numai note mici! 

– Degeaba i-am explicat profesoarei că un copil mai 

trebuie din când în când încurajat... 

 

  

– Tanti, spune Goguţă la telefon, mama e foarte 

răguşită, aşa că vorbiţi cu mine. 

– Şi, spune-mi, cum se simte maică-ta? 

– Imaginea e bună, dar sonorul e total dereglat... 

 

  

– Goguţă, ştii de ce te-am bătut? 

– Da, tăticule, pentru că eşti la categoria grea, pe 

când eu sunt la categoria muscă! 

  

  

– Tăticule, a intrat o pisică neagră în bucătărie... 

– Las-o în pace, pisicile negre aduc noroc! 

– N-aş zice asta! Tocmai ţi-a mâncat friptura... 

 

  

– Goguţă, cum poţi vorbi cu gura plină? 

– Mă antrenez în fiecare zi, puţin câte puţin... 
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– Bunicul meu e centenar! 

– Mare brânză! Al meu e milionar ... 

 

  

– Goguţă, cum ai reuşit să spargi vaza de cristal din 

sufragerie? 

– Când o să cumperi alta, o să-ţi arăt cum! 

 

  

– Jane, ia vezi, ce face Nicu? 

– Dacă lacul e îngheţat, aşa cum credea el, atunci 

patinează. Dacă nu e îngheţat, aşa cum cred eu, atunci 

înoată! 

 

  

– Tată, tu mai creşti?  

– Nu, acum nu mai cresc. 

– Atunci de ce îţi iese capul prin păr? 

 

  

– Bunicule, de ce tablourile au rame? 

– Pentru ca pictorul să ştie până unde se poate 

întinde cu pictura! 

 

  

– Tată, e adevărat că vasul acela mare de porţelan, 

din sufragerie, este de cinci generaţii în familia noastră? 

– Da, băiatule! 

– Atunci să ştii că eu reprezint ultima generaţie... 
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– Unde stai?, îl întreabă un trecător pe un băieţel 

care plângea. 

– La mămica. 

– Şi mămica? 

– La tăticu’. 

– Și tăticu’? 

– Acasă! 

 

  

– Tată, să ştii că profesoara noastră ne zăpăceşte... 

– Cum așa?! 

– Păi, am întrebat-o de ce sunt roşiile alea așa de 

galbene şi ea mi-a spus că sunt verzi! 



 

 
30 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Întorcându-se tare supărat de la grădiniţă, Goguţă 

îi spune mamei:  

– Mamă, m-a bătut o fetiţă! 

– Dar tu de ce ai lăsat-o? 

– Pentru că era... frumoasă! 

 

  

– Cum te cheamă, băieţaş? 

– Goguţă. 

– Și câți ani ai? 

– Am 7 ani. 

– Dar eu câți crezi că am? 

– Nu știu, că n-am învăţat să număr până la 50! 

 

  

– Goguţă, cine este cel mai leneş din clasa ta? Cine 

nu-și face temele și nu știe nimic? 

– Învăţătorul! Tot timpul ne întreabă pe noi... 

 

  

– Bine, Lenuţa, surioara ta îţi trage palme şi tu nu-i 

spui nimic? 

– Şi mămicii îi trage palme doamna cosmeticiană şi 

nu spune nimic... 

 

  

– Scoală-te leneşule! Uite, soarele e sus pe cer şi tu 

eşti în pat! 

– Da, dar el se culcă la 7, pe când eu, după 10... 
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– Goguţă, îi spuse mămica, deseară avem musafiri, 

dar tu ai să mănânci în bucătărie. 

– De ce mămico? Nu mănânc frumos? 

– Nu-i vorba de asta, dar tu ai o asemenea poftă de 

mâncare, încât dai un exemplu rău la masă... 

 

  

Goguţă e răcit. 

– Scoate limba!, îi ceru doctorul. 

– Nu pot! La un capăt e prinsă! 

 

  

– Tăticule, nu mai vreau să devin medic oftalmolog, 

ci stomatolog. 

– Dar de ce ţi-ai schimbat hotărârea? 

– Pentru că omul are 32 de dinţi, pe când ochi, 

numai doi... 

 

  

– Gigele, te mai doare măseaua? 

– Nu știu... 

– Cum nu știi? 

– Păi, n-a rămas la dentist? 

 

  

– Să ştii, Lenuţa, că pentru fiecare linguriţă de sirop 

de tuse pe care o iei, o să capeţi câte un leu. 

– Şi cu banii strânşi ce o să facem? 

– Îţi vom lua altă sticlă de sirop de tuse... 
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– Unde mergem, mămico? 

– Să ne fotografiem. 

– Şi de ce te-ai mai parfumat, că doar parfumul nu 

miroase în poză?! 

 

  

– Lenuțo, ai terminat lecţiile?, întrebă bunica. 

– Da! Acum îmi dai voie să-mi cumpăr nişte ţigări? 

– Cum?! 

– De chewing-gum! 

 

  

– Spune-mi, Lenuţa, te doare şi noaptea genunchiul 

la care te-ai lovit? 

– De unde să ştiu, mămico, dacă noaptea dorm? 

 

  

– Cum a fost la doctor, Gigele?, întrebă tatăl. 

– Interesant. Tot timpul, nenea doctorul a vorbit la 

telefon cu burticica mea... 

 

  

– Goguţă, dacă nu te faci cuminte, când mai trece 

Moşul pe la poarta noastră, am să te schimb pe un copil 

mai bun! 

– N-ai să poţi face asta, mămico! 

– De ce crezi că nu? 

– Păi, cine crezi că e nebun să schimbe un copil bun 

pe unul rău?! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

33 

  

– Mamă, răcni Goguţă, un şoarece în oala cu lapte!... 

– Un şoarece?! Sper că l-ai scos afară! 

– Da de unde! Am băgat şi pisica... 

 

  

– Bucură-te, fetiţa tatei, primeşti în dar un frăţior! 

– Vai, ce bine îmi pare! Mă duc să-i spun și lui 

mămica... 

 

  

– De ce plângi, Goguţă? 

– Gigel a aruncat cu o piatră în mine... 

– Şi tu ce-ai făcut? 

– Eu nu l-am nimerit! 

 

  

– Goguţă, iar ai căzut în noroi cu pantalonii noi! 

– Dar am căzut atât de repede, că n-am avut timp 

să-i scot! 

 

  

Între doi băieţei: 

– Tu câți ani ai? 

– Nu ştiu exact, patru sau cinci... 

– Ai păr pe picioare? 

– Câteva... 

– Umbli cu fete? 

– Nu... 

– Atunci ai patru! 
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– Bunicule, am demontat aparatul de radio ca să 

văd din ce-i format, l-am montat la loc, dar nu mai cântă... 

– Nu cumva ai uitat nemontată o piesă? 

– Ba, dimpotrivă, mi-au rămas vreo 11... 

 

  

– Ne-a spus dirigintele la şcoală că nu există lucrări 

imposibil de executat. Eu i-am spus că există! 

– Care? 

– De exemplu, să bagi pasta de dinţi înapoi în tub! 
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Mama lui Goguţă a născut un nou copil. 

– Te bucuri că ai un frăţior?, îl întrebă unchiul pe 

Goguţă. 

– Mai tare m-aş fi bucurat dacă aveam o surioară... 

– Spune-i lui tăticu, să vorbească cu barza; poate îl 

schimbă cu o surioară. 

– Prea târziu, trebuia să-l schimbe imediat. Acum e 

folosit de trei zile... 

 

  

– Mămico, tata mi-a spus că noi ne tragem din 

maimuţă. E adevărat? 

– Nu ştiu, puiule, tatăl tău nu mi-a făcut cunoştinţă 

cu toate neamurile sale... 

 

  

– Tăticule, elefantul îşi trage copiii de urechi? 

– Nu, nu cred... 

– Păcat! Au nişte urechi mari și stau ele nefolosite... 

 

  

– Câți ani ai, Goguţă? 

– Nu ştiu, că mereu se schimbă... 

 

  

– Goguţă, ia vino să te urechez! Şi ştii de ce? Pentru 

că ai bătut un copil mai slab decât tine! 

– Dar bine, tăticule, tu nu mă iei de urechi acum, 

profitând că sunt mai slab decât tine? 
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– Mamă, ce cămaşă îmi dai, cu mânecă lungă sau 

scurtă? 

– Dar de ce mă întrebi? 

– Ca să ştiu până unde mă spăl pe mâini! 

 

  

– Goguţă, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? 

– Lucrător la fabrica de pepeni. Să-i fac şi iarna! 

 

  

– Goguţă, ţi-ai spălat mâinile înainte de a te aşeza 

la masă? 

– Da, bunico! 

– Păi, nu te-am auzit! 

– Pentru că m-am spălat în şoaptă... 

 

  

– Goguţă, ai schimbat tu apa din acvariu? 

– Nu, mămico, peştii încă n-au băut-o pe cea veche!  

 

  

– Bunicule, de ce cântă mămica? 

– Ca să-l adoarmă pe frăţiorul tău. 

– Eu, în locul lui m-aş fi prefăcut că dorm demult... 

 

  

– Mămico, la Polul Nord sunt berze? 

– Uite, la întrebarea asta nu ştiu să-ţi răspund. 

– Eram sigur, dar am vrut să văd cum te descurci... 
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– Cam devreme ai început să fumezi, Goguţă, spuse 

mustrător bunica. 

– Cum devreme, bunico, ce prostii vorbeşti?! Nu 

vezi că se înserează? 

 

  

– De ce îi dai surioarei tale, care este mai mică 

decât tine, întotdeauna, ciocolata cea mai mică? Uită-te la 

cloşcă: râma cea mai mare o dă celui mai mic pui! 

– Și eu aș face la fel dacă ar fi vorba de râmă... 

 

  

– Când eram tânără, zice mătuşa lui Goguţă, eram 

destul de urâtă. 

– Dar nu poate să spună nimeni că nu te-ai 

conservat destul de bine... 

 

  

– Tăticule, tu ştii care tren soseşte cu cea mai mare 

întârziere? 

– Care? 

– Cel care mi l-ai promis anul trecut, de ziua mea.... 

 

  

– Ştii, Goguţă, în curând o barză mare o să zboare 

pe deasupra casei noastre. O să se oprească pe acoperiş şi 

o să lase prin coş o bocceluţă, un dar trimis din cer... 

– Aoleu! Sper să nu se sperie mama prea tare când 

o să audă bufnitura. Cum e ea gravidă, mai ştii... 
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– Pe mine m-a adus barza toamna, spuse Goguţă. 

– Când m-am născut eu, era iarnă, iar berzele erau 

plecate cu puii la mare. Aşa că pe mine m-a adus mama de 

la Maternitate, răspunse Lenuţa. 

 

  

– Tăticule, mă duc la grădina zoologică. 

– Ba mai bine stai acasă! Cine vrea să te vadă, să 

vină aici! 

 

  

– Goguţă, ce-ai învăţat azi la şcoală?, întrebă mama. 

– Ce curioase mai sunteţi, voi, femeile! Acasă, tu mă 

întrebi ce-am învăţat la şcoală, iar la şcoală, învăţătoarea 

mă întreabă ce-am învăţat acasă! 
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– Cum ţi-a plăcut la circ, Goguţă? 

– În general, mi-a plăcut, dar era un nene de care 

mi-a fost tare milă. Tot arunca cu nişte cuţite într-o tanti, 

dar aşa ghinion a avut, că niciodată n-a nimerit-o! 

  

  

– Fă-te, măi, copil cuminte, Goguţă, că altfel, cu 

obrăzniciile tale, o să-i crească lui taică-tău păr alb în cap! 

– Vai, ce-o să se bucure! E chel şi o să fie mai mult 

decât mulţumit să-i crească orice fel de păr, fie el şi alb... 

 

  

Un băieţel aflat în vizită la o mătuşă căsca şi el gura 

la o şedinţă de spiritism. 

– Tu ai vrea să vorbeşti cu cineva?, fu întrebat. 

– Da, aş vrea să vorbesc cu bunicu'!  

Persoana care făcea pe mediumul căzu în transă şi 

după câteva minute se auzi: 

– Ce mai faci, Goguţă? Sunt bunicul, îți vorbesc din 

cer... 

– Bunicule, ce cauţi în cer, că doar n-ai murit încă?! 

 

  

Goguţă se văita că-l doare prin burtă. 

– Unde te doare?, întreabă Răducu, fiu de medic 

ginecolog. 

– Aici, în partea stângă... 

– Bun, atunci n-ai apendicită, e bine. Probabil că ai 

un chist ovarian... 



 

 
40 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

– Goguţă, ce notă ţi-a dat la şcoală învăţătoarea pe 

compunerea pe care ţi-am scris-o eu? 

– Îţi spun mămico, dar să nu mă baţi... 

 

  

– Vrei să ne jucăm de-a Adam şi Eva?, întreabă 

Lenuţa. 

– Cum e jocul ăsta?!, se miră Goguţă. 

– Uite, tu îmi dai mie un măr şi eu îi mănânc. 

 

  

– Mamă, am auzit că vrei să slăbeşti! 

– Nu mi-ar strica să mai dau jos câteva kilograme. 

– În revista Femeia scrie că trebuie să sari peste o 

masă. 

– Eu nu fac gimnastică, clar?! 

 

  

– Doamnă învăţătoare, m-am îndrăgostit de dvs. și 

vreau să ne căsătorim. 

– Ce să fac eu cu un copil?! 

– O să am grijă, măcar pentru început, să nu facem 

copii! 

 

  

– Goguţă, ai mâncat toate prăjiturile şi la sora ta nu 

te-ai gândit! 

– Ba m-am gândit, mămico! Tot timpul îmi ziceam: 

De n-ar veni până le termin...  
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Goguţă se întoarce dintr-o excursie cu o cioară. 

– De ce ai adus cioara în casă, Goguţă? 

– Vreau să văd dacă trăieşte 300 de ani, cum scrie 

în manual. 

 

  

– Mamă, zice Goguţă, mai demult te certai seara cu 

tata, iar dimineaţa eraţi împăcaţi. Acum de ce nu mai e 

așa? 

– Pentru că, între timp, cel care ne împăca a murit... 

 

  

În faţa blocului. 

– Măi, Goguţă, spuse un vecin, cum poţi face tu 

atâtea pozne într-o singură zi? 

– Păi, mă scol devreme! 

 

  

– O, Doamne, zice Goguţă, de ce mă chinuiţi în halul 

ăsta cu lecţia de engleză? 

– Cum de ce?! Jumătate din oamenii de pe glob 

vorbesc engleza! 

– Și nu sunt destui?! 

 

  

– Mămico, azi doamna învăţătoare m-a lăudat! 

– Cum de s-a întâmplat minunea asta? 

– A zis către copiii din clasă: Ştiu că sunteţi nişte 

tâmpiţi, dar Goguţă vă întrece pe toţi, de departe! 
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– Copii, de unde ne vine apa? 

Unii au răspuns că de la nori, alţii că de la cişmea. 

În schimb, Goguţă: 

– Nouă ne vine apa de la curve. 

– Nu ţi-e ruşine să spui astfel de cuvinte în clasă? 

– Ce să fac doamna învăţătoare? Aseară nu curgea 

apa şi l-am auzit pe tata zicând: Iar ne-au închis apa 

curvele astea! 

  

  

– Ce vacă frumoasă, zice Goguţă, oare o fi bătrână? 

– Are doi ani. 

– După ce ştiţi? 

– După coarne. 

– Aha, două coarne, doi ani! 

 

  

– Goguţă, ai învăţat tabla înmulţirii? 

– Am învăţat-o, tăticule. 

– Cât fac 2x2? 

– Patru. 

– Bravo, ia de aici 40 de lei! 

– Dacă ştiam asta dinainte, spuneam 10... 

 

  

Mama îşi îndeamnă copilul: 

– Goguţă, mănâncă spanacul! Îţi va da culoare în 

obrajiori! 

– Dar eu nu vreau să am obrajii verzi... 
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La ora de religie. 

– Copii, întreabă preotul, voi ce credeţi, există 

Dumnezeu? 

– Eu ştiu sigur că există, se ridică Goguţă. 

– De unde știi? 

– Păi aseară, după ce s-a stins lumina, am văzut o 

arătare îmbrăcată în alb că se apropie de patul lui tata şi l-

am auzit spunând: Doamne, Dumnezeule, iar ai venit?! 
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Vecinului tare mult îi plăcea de Goguţă. Într-o zi, 

acesta plângea în curte. 

– De ce plângi, Goguţă? 

– Aseară, după ce s-a stins lumina, m-a întrebat 

mama: Copile, dormi? Eu am răspuns că nu dorm şi mi-a 

dat bătaie... 

– Goguţă, seara, după ce se stinge lumina, dacă te 

întreabă mămica sau tăticul dacă dormi, tu să nu răspunzi 

nimic şi să te prefaci că dormi. 

A doua zi, iar plângea Goguţă în curte. 

– Ce s-a întâmplat, Goguţă? 

– Aseară, după ce s-a stins lumina, m-a întrebat iar 

mămica: Goguţă, dormi? Și eu n-am zis nimica. Şi pe urmă 

m-a întrebat tăticul: Goguţă, dormi? Și eu am tăcut chitic. Şi 

atunci am auzit-o pe mama: No, atuncea dă-i bătaie! Iar eu: 

Dar de ce să-mi daţi bătaie? Şi iar m-au bătut... 

 

  

Goguţă vine iar la şcoală cu mâinile murdare. 

Învăţătoarea îl mustră: 

– Ce-ai zice dacă aş veni la şcoală cu mâinile în 

halul ăsta? 

– M-aş purta ca un domn. M-aş face că nu observ! 

 

  

– Tăticule, pe mine de unde mă ai? 

– Te-am cumpărat de la piaţă. 

– Dar înainte de a mă vinde, trebuia să mă facă 

cineva... 
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– Goguţă, ce-ai vrea să-ţi aducă barza, un frăţior 

sau o surioară? 

– Dacă ar fi după mine, eu aş vrea un cal de lemn ... 

 

  

Goguţă, văzând pe stradă o femeie gravidă, începe 

să se minuneze: 

– Uite ce burtă mare are! 

– Nu râde de tanti, ea are în burtă un copil. 

– Cum, se îngrozi Goguţă, a înghiţit un copil?! 

 

  

Goguţă vine la şcoală cu o colivie, în care avea o 

păsărică. 

– Goguţă, de ce ai adus păsărică la şcoală? Azi nu 

avem cunoştinţe despre natură. 

– Am adus-o, doamna învăţătoare, pentru că azi 

dimineaţă, când mă spălam, l-am auzit pe tata spunându-i 

mamei: Las' că pleacă Goguţă la şcoală şi-ţi fac praf 

păsărică! 

 

  

– Goguţă, de ce ai o ureche mai mare? 

– Asta-i urechea de care mă critică tata. 

 

  

– Goguţă, cum te strigă domnişoara educatoare la 

grădiniţă? 

– Popescule, la colţ! 
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– Mămico, dacă număr până la 20, o să adorm? 

– Nu cred. 

– Şi-atunci ce o să mă fac, că mai departe nu mai 

ştiu... 

 

  

– Măi nepoate, îl întreabă bunicul pe Goguţă, îţi 

place să mergi la şcoală? 

– Îmi place să merg, bunicule, îmi place să vin, ceea 

ce nu-mi place e să stau acolo. 

 

  

La grădiniţă, copiilor li se spune povestea cu 

Scufiţa Roşie: 

– ... şi atunci, lupul, profitând de faptul că bunica 

era singură, a mâncat-o... 

Goguţă e foarte mirat: 

– Dar bunicul pe unde Dumnezeu umbla? 

 

  

Sună telefonul. 

– Alo, băieţaş, cheamă-l pe tăticul tău la telefon! 

– Nu-i acasă. 

– Dă-mi-o pe mămica! 

– Nici ea nu-i acasă. 

– Dar nu mai e nimeni pe la voi pe acasă? 

– Ba da, sora mea. 

– Cheam-o pe ea la telefon! 

– Nu pot s-o ridic din cărucior, că e prea grea... 
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– Ce-i cu tine, Lenuţo?!, se miră mămica. De ce te-ai 

speriat de şoricelul acela? Până acum nu ți-a fost teamă de 

el, dimpotrivă! 

– Știu și eu mămico?! Poate îmbătrânesc... Am deja 

cinci ani... 

 

  

Goguţă, poţi să ne spui cam care este programul 

tău zilnic? 

– Păi, mă scol dimineaţa, mă îmbrac, ies pe coridor, 

sterg pula cu o cârpă, iau micul dejun, după care îmi iau 

ghiozdanul, deschid uşa, închid uşa, şterg pula cu o cârpă 

şi mă duc la şcoală. Acolo învăţ, mă întorc de la şcoală, 

şterg pula cu o cârpă, mănânc prânzul, îmi fac lecţiile şi mă 

duc la plimbare, ies pe uşă, şterg pula cu o cârpă, mă 

plimb, mă-ntorc acasă, şterg pula cu o cârpă. După aia 

cinăm cu toată familia, eu şterg pula cu o cârpă şi mă duc 

să mă culc... 

– Ascultă, Goguţă, eşti cumva bolnav?! 

– Nu... Dar de ce mă-ntrebaţi?! 

– Păi, tot timpul îţi ştergi chestia cu o cârpă! 

– A, nu, nici vorbă! N-aţi înţeles nimica, cum să fiu 

bolnav?! E din cauza lui taică-meu, care s-a ales deputat în 

parlament şi bulangii ăia de vecini ai noştri, invidioşi, tot 

timpul ne scriu "pula" pe uşă! 

 

  

Q Ce s-a gândit Goguţă să-i ia mamei de ziua ei? 

A O mie de lei din poşetă... 
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– Mamă, ce e ăla un avort? 

– Întreabă-l pe fratele tău! 

– Dar nu am un frate… 

– Acum pricepi? 
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– Vrei să te ajut la lecţii?, se oferi tatăl.  

– Nu, nici vorbă! A spus doamna învăţătoare că 

trebuie să scriu singur toate greşelile... 

 

  

Goguţă vine nedumerit de la şcoală: 

– Tată, e adevărat că omul se trage din maimuţă? 

– Bineînţeles! Toată lumea știe. 

– Şi care a fost primul om care şi-a dat seama că nu 

este maimuţă? 

 

  

Încasatorul se prezentă pentru plata luminii. 

– Nene, mama a plecat şi a uitat să-mi lase banii. 

– De unde știi că a uitat? 

– Aşa mi-a spus să-ţi spun... 

 

  

– Tăticul e acasă? 

– În parte. 

– Cum în parte? 

– Păi... stă aplecat peste balcon. 

 

  

– Tăticul meu este poliţist şi este curajos, se lăudă 

un băiețel. 

– Tăticul meu e gardian public, dar e cam fricos. De 

câte ori pleacă mama la bunici, el se duce să doarmă la 

vecina de la etajul V...  
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– Tăticule, vecinul nostru e un om rău? 

– Nu, de ce?! 

– Păi atunci, de ce când te-ai întors de la Bucureşti, 

mama l-a încuiat în debara? 

 

  

Goguţă vine în vizită la bunică-sa: 

– Ce, iar se ceartă mă-ta cu tac-tu? 

– Da. Mama a adus de la mare nu ştiu ce sifilis. Şi a 

împărţit-o cu tata, cu unchiul Vasile şi cu vecinul de vizavi. 

Acum toţi urlă şi se ceartă. Iar eu nu înţeleg: sau a adus 

prea puţin sau nu a dat la toţi în mod egal?! 

 

  

PROFESOARA: Care este opusul râsului? 

GOGUŢĂ: Sexul. 

PROFESOARA: Goguţă, cum poţi să spui aşa ceva? 

GOGUŢĂ: Păi, rîsul este: "Ha! Ha! Ha!", iar sexul 

este: "Ah! Ah! Ah!". 

 

  

– Te-am prins, zise paznicul, ce cauţi în măr? 

– A căzut un măr pe drum, nene, și acum vreau să-l 

pun la loc... 

 

  

Părinţii stau îmbrăţişaţi pe canapea. Lenuţa, fiica 

lor de patru ani, după ce i-a privit ceva timp, spune: 

– Ajunge cu îmbrăţişările! Şi aşa suntem mulţi...  
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Goguţă, în drum spre şcoală, surprinde o scenă 

amoroasă prin fereastra de la demisol. Moşul, coborât din 

pat, se duce către calorifer să se încălzească, se freacă de 

el, i se scoală ceva, dă sa se ducă spre pat să-şi folosească 

aceea cu baba, dar până la pat i se blegeşte. Se duce din 

nou la calorifer şi se repetă figura de câteva ori. Goguţă, 

exasperat, bate-n geam: 

– Mută, bre, patul lângă caloriferul ăla, că întârziu 

la şcoală! 

 

  

O doamna și-a pierdut poșeta în agitația din piaţă 

cu cumpărăturile. A fost găsită de către Goguţă, care, 

băiețel cinstit, i-a returnat-o. Uitându-se în poșetă, doamna 

a observat: 

– Hm… când mi-am pierdut poșeta, ştiu că aveam o 

bancnota de 200 de lei. Curios, acum am 20 de bancnote 

de 10 lei.” 

Goguţă a răspuns repede: 

– Aveți dreptate, doamnă. Ultima data când am 

găsit poșeta unei doamne, nu avea mărunțiș pentru 

recompensă... 

 

  

Mama vine acasă într-o haină nouă de blană. 

– Când ţi-a cumpărat tăticu’ blana asta?, întreabă 

curios Goguţă. 

– Ehe, dacă m-aş fi bazat pe taică-tu, nu te-aş fi 

avut nici pe tine... 
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– Oriunde ascund banii, fiul meu îi găseşte şi fură 

din ei, se plânge Gogu, tatăl lui Goguţă, unui prieten. 

– Ascunde-i în  cartea de matematică, acolo nu-i va 

căuta niciodată! 

 

  

Goguţă dă anunţ pe Mercador: “Vând karte de 

gramatik. Eu meam faqt treab-a cu ia.” 

 

  

Gogu, tatăl lui Goguţă, vine într-o seară foarte 

îngrijorat acasă şi îl ia pe fiu la întrebări: 

– Fiule, mi-a zis o păsărică că tu consumi... că tu te 

droghezi... E adevărat? 

– Tată, tu vorbeşti cu păsările şi tot eu mă droghez? 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

53 

  

– Mămico, dă-mi şi mie voie să înot în bazinul acela 

mare!... 

– Nu se poate, apa e foarte adâncă, e periculos.  

– Dar tata de ce are voie?!  

– Tata e asigurat... 

 

  

– Ce trebuie să faci ca să ai o căsnicie fericită?, îl 

întreabă pe Goguţă unchiul său, cu intenţia de a-l pune în 

încurcătură. 

– E destul de simplu, unchiule, răspunse Goguţă. 

Trebuie să îi spui mereu soţiei tale că este frumoasă, chiar 

dacă a ajuns să fie şleampătă ca o remorcă!  

 

  

– Ce vrei să te faci, când vei fi mare?, o întreabă 

învăţătoarea pe Lenuţa. 

– Dacă voi fi frumoasă, mă fac actriţă de cinema, iar  

daca voi fi urâtă, o să mă fac numai învăţătoare, aşa ca 

dumneavoastră! 

 

  

Doi copii merg pe stradă şi văd o femeie gravidă: 

– Eu ştiu ce are tanti în burtă! 

– Ce?! 

– Un copil. 

– De unde ştii?! 

– Când l-am întrebat pe unchiul Ionel de ce este aşa 

gras, mi-a spus că a mâncat un copil obraznic. 
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În metrou, vizavi de o mamă cu fetiţa ei, sta aşezat 

un bărbat cu o barbă neagră şi deasă. Fetiţa şi-a înfipt 

privirea în respectiva barbă şi o studiază cu mult interes. 

Bărbatul, zâmbind binevoitor, îi spune: 

– Seamăn cu tăticul tău? 

Fetiţa, deranjată din contemplare, replică: 

– Nu! Cu păsărica mamei, tăticul meu e frumos. 

 

  

– Spune-mi de ce te dai cu făină pe faţă?, o întreabă 

Goguţă pe bunicuţa lui. 

– Ca să mă fac frumoasă! 

– Şi de ce nu te faci?! 

 

  

Goguţă studiază atent intrarea în biserică când e 

surprins de preot, pe care-l întreabă: 

– Ce-i aia de la uşa bisericii? 

– Instalaţie de alarmă. 

– Pentru ce?! 

– Să nu intre hoţul. 

– Dar ce, hoţul nu are voie să se roage?! 

 

  

Discuţie între doi copii: 

– Tu i-ai surprins vreodată pe părinţii tăi făcând 

dragoste? 

– Pe tata niciodată, dar pe mama de câteva ori, tot 

timpul cu altcineva... 
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Un fermier din bate la uşa casei vecinului său. Îi 

deschide un băiat de vreo nouă ani. Fermierul îl întreabă:  

– Tatăl tău este acasă?  

Puştiul răspunde:  

– Nu, tata şi mama sunt în oraş!  

– Dar fratele tău Howard, e acasă?  

– Nu, e în oraş cu mama şi tata!  

Fermierul se leagănă stingherit de pe un picior pe 

altul. Puştiul încearcă să îl ajute:  

– Dacă aveţi nevoie să împrumutaţi vreo unealtă, 

pot să vă dau, eu ştiu unde sunt toate. Sau poate doriţi să îi 

dau tatei un telefon...  

Fermierul e vădit jenat:  

– Ştii... e vorba de faptul că fratele tău, Howard, a 

lăsat-o însărcinată pe fiica mea Susie... 

Băiatul stă un moment pe gânduri, apoi spune:  

– Da, cred că e mai bine să vorbiţi cu tata. Ştiu că 

încasează 550 de dolari pentru taur şi 150 pentru vier, dar 

nu ştiu cât o să vă taxeze pentru Howard! 
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Un băiat dă telefon din Paris la familie în Bucureşti 

şi-şi anunţă părinţii c-a hotărât să se căsătorească. Foarte 

fericiţi, părinţii l-au felicitat şi li s-a promis că el, fiul 

iubitor, le va trimite şi bilete de avion, şi le-a spus că-i 

aşteaptă cu o mare surpriză. A doua zi, mama-l sună şi-l 

roagă-n lacrimi să-i spună ce surpriză le face, „să ştim şi 

noi cum să ne pregătim”. După multe discuţii şi la 

insistenţele mamei, băiatul îi spune: 

– Mami scumpă, aici, la Paris, sunt alte mentalităţi, 

progresiste, nu ca cele învechite de la noi. Mă însor cu 

Gheorghe, cu care am plecat din România... Cu el am relaţii 

din clasa a XI-a! 

Nu se mai aude nimic, telefonul începe să sune 

ocupat. Mama şi-a pierdut cunoştinţa. O găseşte soţul, o 

readuce la viaţă şi după ce soţia îi povesteşte îngrozitoarea 

veste, soţul îi zice: 

– Mario, las' că-l iau eu în primire, că doar n-o să 

ratăm căsătoria unicului nostru copil, care-i mare balerin 

la Paris! 

Îşi sună fiul dis-de-dimineaţă, care-i răspunde 

somnoros: 

– Ce-i tată, tu est tombe du lit? Pardon că-ţi vorbesc 

franţuzeşte, dar aşa zic ăştia când te scoli devreme, că ai 

căzut din pat! 

– Ionele, să nu o lungim! Am lămurit-o pe maică-ta 

că timpurile s-au schimbat şi tu vei trăi într-o ţară 

civilizată şi progresistă că Franţa. Dar c-a s-o liniştesc şi 

mai bine, spune-mi, ca să ştiu şi eu ce costum să-mi pun, 

eu ce voi fi la nuntă, socru mare sau socru mic? 
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Vine Goguţă supărat acasă cu nota 2 la  educaţie 

fizică trecută în carnetul de note. Taică-său îl ia la rost: 

– Goguţă, cum dracu’ tu, băiat sportiv,  care şi acasă 

faci sport şi te ridici la bară, ai 2 la educaţia  fizică? 

– Proful de educaţie fizică zice: Goguţă, ridică un 

picior! Eu ridic un picior. După aia, zice: Goguţă, ridică-l şi 

pe celălalt! Şi eu i-am zis: Păi, tu crezi că pot să stau în 

pulă, sau ce?! Şi mi-a pus 2. 

– Bravo, Goguţă,  bine ai făcut! 

A doua zi, vine Goguţă acasă cu nota 2 la literatură. 

– Goguţă, cum, mă, tu, băiat deştept, care toată ziua 

citeşti, ai luat 2 la literatură? 

– Proful ne-a pus sa compunem o poezie şi eu am 

compus-o pe-asta: Ce să fie, ce să fie/ Un om mort cu pula 

vie./ Să  ferească sfânta soartă/ D-unul viu cu pula moartă. 

– Bravo, Goguţă,  chiar e mişto! 

A treia zi, Goguţă ajunge acasă de la şcoală iar 

amărât şi îi spune tatălui: 

– Drace, am luat 2  la matematică azi... 

– Ce nevoia s-a mai întâmplat?! 

– Păi, m-a întrebat proful: Cât fac 3x2? Eu am spus: 

Fac fix 6. 

– Păi, e corect, care-i chestia?! 

– Ştiu, dar după aia m-a întrebat: Cât fac 2x3? 

– Şi care pula mea e diferenţa?! 

– Exact asta am spus şi eu. Şi mi-a dat 2. 

A patra zi, Goguţă vine mai repede de la şcoală şi îi 

zice lui tac-su că l-au exmatriculat. 

– Păi, de ce?! 
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– M-au chemat în cancelarie, intrai eu acolo şi când 

mă uit, proful de educaţie fizică, proful de literatură, proful 

de matematică şi proful de geografie... 

– Păi, ce pula mea căuta proful de  geografie acolo? 

Goguţă, satisfăcut: 

– Exat asta i-am întrebat şi eu! 

 

  

Micuţa Lenunţa îi spune lui Goguţă: 

– Când vom fi mari, ne vom căsători. 

 – Nu prea cred! La noi în familie, bunicul n-a avut 

voie să se căsătorească decât cu bunica, tata cu mama, 

unchiul cu mătuşa... 

 

  

Lenuţa îşi serbează deja majoratul, iar tatăl ei o 

sfătuieşte: 

– Să cauţi să te măriţi cu un bărbat cult, politicos, 

liniştit... Maică-ta s-a uitat numai la bani! 

 

  

– Lenuţo, zice Goguţă, să ştii că atunci când vom fi 

mari, o să ne căsătorim. 

– Şi până atunci cu ce o să ne umplem timpul? 

 

  

Goguţă şi Lenuţa, la grădiniţă, privesc un tablou cu 

Adam și Eva. 

– Care dintre ei e soţul?, întreabă Lenuţa. 

– De unde să știu, dacă nu sunt dezbrăcați? 
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O profesoară de franceză îşi întreabă elevii: 

– Care e diferenţa între Madame şi Mademoiselle? 

La care un băiat din spate: 

– Monsieur! 

 

  

Când am ajuns acasă, am găsit-o pe soră-mea în 

lacrimi. 

– Ce s-a întâmplat?, am întrebat-o. 

– Astăzi George m-a făcut curvă!, zise ea. 

– Nimeni n-o face pe sora mea curvă! Cine dracu-i 

George ăsta?!, am răbufnit furios. 

– E peştele meu, îmi răspunse. 

 

  

– Am devenit tătic. Am o fetiță. 

– Cu cine seamănă? 

– Cu mine când îs beat. 

– Adică?! 

– Țipă la toți și tot timpul caută țâțe! 

 

  

Învăţătoarea le explică elevilor care e diferenţa 

între singular şi plural. 

– Când o femeie stă la geam, ce e? 

– Singular!, răspunde clasa. 

– Dar când la fereastră stau patru femei? 

– Casa de toleranţă, doamnă!, răspunde Goguţă. 
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Copiii spun lucruri trăznite 
 

  

Q Ce este politica? 

A1 Politica este când mai mulţi oameni se întâlnesc 

şi vorbesc foarte mult. (8 ani) 

A2 Politica e un fel de spionaj. (12 ani) 

 

  

Q Ce înseamnă lupta politică? 

A Nicolae Ceauşescu, de câte ori ieşea de la Doftana 

lua comunişti cu el şi căuta să inerveze pe hitlerişti, ca să 

plece. (10 ani) 

 

  

Q De ce există ceasuri cu cuc şi nu cu cocoş, din 

moment ce cocoşul e cunoscut că ne trezeşte dimineaţa? 

A1 Ceasurile sunt cu cuc şi nu cu cocoş deoarece 

cucul a fost prima pasăre sculătoare. (11 ani) 

A2 Mult mai uşor învaţă un mecanism cu roţi 

dinţate să zică: Cu-cu decât Cu-cu-ri-gu. (13 ani) 

A3 Meşterul care a băgat prima data cucul în ceas 

s-a gândit că nu poate să strâmteze ditamai cocoşul şi să-l 

bage acolo, şi de atunci ceasul a rămas aşa, cu cuc şi nu cu 

cocoş. (10 ani) 

 

  

Q Ce este bucuria? 

A Bucurie e când un om şade la coadă şi îi spune un 

om că nu e nimic şi el vede că este ceva înăuntru. (7 ani) 
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Q De ce se bat potcoave cailor? 

A1 Calului i se bat potcoave, pentru că potcoavele 

sunt mai uşoare decât calul şi ele merg mai repede decât 

calul. (8 ani) 

A2 La cal se pune potcoave să nu cadă calul pe 

spate; atunci când pune frână, calul se înţepeneşte în 

potcoave. (9 ani) 

A3 La cal se pune potcoave ca să tropăie pe stradă, 

că dacă nu tropăieşte, nu e cal. (7 ani) 

 

  

Q Ce este revelionul? 

A1 Revelion înseamnă, când unul se duce la altul, 

mănâncă, bea şi se îmbată. (7 ani) 

A2 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu vorbeşte la 

revelion la televizor, ca să dea noroc cu oamenii de la 

servici. (6 ani) 

A3 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, vorbeşte la 

revelion la televizor, fiindcă când răguşeşte el, trebuie să 

tragem artificii peste cap. (7 ani) 

 

  

Q Cum rezistă păsările călătoare să zboare, zi şi 

noapte, mii de kilometri? 

A Rândunicile când pleacă în ţările calde, pe drum 

se aşează pe aripa berzei şi se odihnesc. Păsările când 

pleacă aşa departe îşi iau mâncare la ele într-o sacoşe 

mare. Înainte de a zbura, mai stau o lună, două, să se 

odihnească. (7 ani) 
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Q Ce este sufletul? 

A1 Suflet e când îţi pune mama prăjituri pe farfurie 

şi îi laşi prăjituri şi lui ăla mic. (8 ani) 

A2 Sufletul are o formă de inimă. (8 ani) 

 

  

Q Ce sunt drogurile? 

A Drogurile sunt nişte plante pe care le usucă 

gangsterii şi le iau ca pe nişte medicamente, care îi 

amortizează, să nu-şi mai recunoască faptele. (14 ani) 

 

  

Q Ce este plopul? 

A Plopul este o vieţuitoare din lemn. (7 ani) 

 

  

Q Ce este ambiţia? 

A Ambiţia în viaţa înseamnă să fii egoist. (10 ani) 

 

  

Q Ce este statul? 

A1 Statul e ăia care vând găini slabe, că la ţărani 

găsim găini grase. (10 ani) 

A2 Statul e un om de la miliţie. (7 ani) 

A3 La ţărani castraveţii şi roşiile sunt mai bune. La 

stat sunt mai rele, că statul mai stă, mai se culcă, mai vine 

câteodată, şi după aia iar stă. (8 ani) 

A4 Statul e un om, care comandă ce să dea la 

Alimentară. (7 ani) 
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Q Ce este hotărârea? 

A Hotărârea e când tovarăşul Nicolae Ceauşescu 

vrea să meargă în altă ţară şi vorbeşte la telefon cu ţara aia 

şi le spune că vine. (7 ani) 

 

  

Q Ce este răscoala? 

A Răscoala înseamnă când părinţii noştri nu găsesc 

bani şi atunci răscolesc ca să găsească. (8 ani) 

 

  

Q Ce este economia? 

A Economie înseamnă să nu mai cheltuim din 

salariu, ca să-l punem la C.E.C. Cheltuim numai din 

ciubucul care ni-l dă şeful. (7 ani) 

 

  

Q Ce sunt amprentele? 

A Amprentele e când punem mâna pe o clanţă şi 

rămân degetele acolo şi le găseşte miliţia. (8 ani) 

 

  

Q Ce este tristeţea? 

A Tristeţe înseamnă când un om vine la altul şi bea 

mult. (7 ani) 

 

  

Q Cum se face parfumul? 

A Parfumul e din apă, dop şi din parfum. (5 ani) 
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Q Ce este răbdarea? 

A Răbdarea este când un om se duce la măcelărie şi 

trebuie să mai stea. (7 ani) 

 

  

Q Ce este recensământul animalelor? 

A Recensământul animalelor foloseşte ca să ştie 

ţara câte vite sunt şi dacă mor la un cutremur să ştim să 

muncim în locul lor. (9 ani) 

 

  

Q Ce este respectul? 

A Respect înseamnă să te scoli şi să stea babele pe 

scaun. (9 ani) 

 

  

Q Ce este libertatea? 

A Libertatea este când se învoieşte duminică de la 

servici. (6 ani) 

 

  

Q Ce înseamnă cuvântul „modern”? 

A Modern e când vezi ceva frumos şi e scump şi n-

ai bani. (7 ani) 

 

  

Q Ce sunt buruienile? 

A Buruienile sunt nişte plante folositoare doar lor. 

(12 ani) 
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Q Cum se face o carte? 

A Prima dată scriitorul scrie cartea pe un carneţel. 

Apoi se face o şedinţă şi vorbesc dacă sunt bune poeziile şi 

le duce la tipografie şi le tipăreşte. (12 ani) 

 

  

Q Cum se înţeleg păsările sau animalele între ele, 

dacă noi, oamenii, vorbim şi de multe ori nu ne înţelegem? 

A1 Păsările sau animalele vin unele lângă altele şi 

vorbesc în şoaptă şi nouă ne spune numai „miau”. (10 ani) 

A2 Peştii se înţeleg între ei că fac anumite 

borboroase cu gura şi se înţeleg. (8 ani) 

A3 Peştii se înţeleg prin semne, mama lor îi învaţă 

alfabetul de aripioare. (8 ani) 

 

  

Q Dacă pământul se învârteşte, cum de nu cădem 

de pe el? 

A1 Nu se învârteşte decât Pământul, asfaltul nu se 

învârteşte. (6 ani) 

A2 Pământul este rotund. Noi nu cădem de pe el, 

pentru că străzile sunt drepte, ele nu sunt rotunde. (8 ani) 

A3 Pământul are formă rotundă, noi nu cădem de 

pe el, că noi nu mergem acolo, unde se face el rotund. (7 

ani) 

 

  

Q Ce este eclipsa? 

A Eclipsa înseamnă lipsă. (12 ani) 
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Q Cum au ajuns pisicile nişte animale de casă? 

A Oamenii de ştiinţă au luat tigri şi au înfiinţat din 

ei pisici, că pisicile sunt folositoare oamenilor, iar tigrii 

sunt răi. (6 ani) 

 

  

Q Cum ştiu cei de la televizor că mâine va fi vreme 

urâtă sau frumoasă? 

A Omul de la televizor ştie că mâine plouă, că are 

un bilet şi citeşte. Biletul i l-a scris mama lui. (6 ani) 

 

  

Q Ce este acela un testament? 

A Testament este când la capitalişti moare unul şi 

lasă averea la copii. La noi nu este testament pentru că nu 

are ce să lase omul. (11 ani) 

 

  

Q De ce se învârte Pământul? 

A Pământul se învârte ca să aibă toate ţările 

pământ. El când se învârte dă pământ la toate ţările. (7 

ani) 

 

  

Q Ce este Biblia? 

A Biblia este o carte lăsată de Dumnezeu, ca să se 

afle despre viitor. În ea scrie că vor fi două războaie 

mondiale şi amândouă vor fi câştigate de către români şi 

chiar aşa s-a şi întâmplat. (11 ani) 
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Q Cum se face pasta de dinţi? 

A Pasta de dinţi se face dintr-un praf, care se 

găseşte la un capăt al lumii şi când lucrează, nimeni nu ştie 

cum face, nici nevasta la oamenii care lucrează. (9 ani) 

 

  

Q De ce bărbaţii nu poartă cercei? 

A Bărbaţii nu au voie să poarte cercei, doar femeile 

au voie să poarte cercei, că aşa vrea miliţia. Miliţia nu vrea 

ca bărbaţii să fie frumoşi ca femeile. (7 ani) 

 

  

Q Ce este timpul? 

A Timpul este o vreme care trece tot timpul. (5 ani) 

 

  

Q Ce este acela un adolescent? 

A Adolescent înseamnă un copil matur. (10 ani) 

 

  

Q Ce este secunda? 

A Secunda este formată din linii mici cât microbii. 

(10 ani) 

 

  

Q Ce este şi la ce foloseşte scheletul? 

A1 Scheletul ajută la înmulţirea ştiinţei. (10 ani) 

A2 Scheletul foloseşte la ăi mari, din a şasea, ca să 

ştie din ce e format omul. (10 ani) 
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Q Ce este acela un secret? 

A1 Secretul este atunci când nu trebuie să ştie 

miliţia. (6 ani) 

A2 Secretul este un om, care îi spune secretar de 

partid. (6 ani) 

A3 Secretul este ceva ce nu este. (5 ani) 

 

  

Q Ce sunt farfuriile zburătoare? 

A Farfuriile zburătoare sunt nişte maşini, care se 

fac la fierărie şi le pune şi calculare, ca să meargă în sus şi 

în jos. Ele se fac în America, că acolo sunt planete, la noi nu 

sunt planete. (8 ani) 

 

  

Q Ce este zâmbetul? 

A1 A zâmbi înseamnă să râzi parcă în gândul tău. 

(8 ani) 

A2 A zâmbi este când nişte oameni râd cu gura 

închisă, ca să nu deranjeze oamenii de la bloc. (7 ani) 

 

  

Q Ce este aceea o familie? 

A Un neam strâns la un loc şi care zice unul la altul 

„neamule” şi care stau în aceeaşi curte, se numeşte familie. 

(6 ani) 

A Familia este că dacă pleacă tata în altă ţară şi 

mama pleacă la servici, noi ne ducem la altă familie şi ne 

este frică acasă. (6 ani) 
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Q Ce sunt somnambulii? 

A1 Somnambulii sunt oameni care au fost în alte 

ţări şi au mâncat carne de animale, care se cocoaţă peste 

tot şi nu cad deloc. (11 ani) 

A2 Somnambulii nu cad de pe acoperiş, că au boală 

simţului. (7 ani) 

A3 Somnambulii au o boală, care nu-i lasă să cadă 

de pe acoperiş. Microbii ăştia le dă echilibru. Când 

somnambulii vin într-o parte, microbii fug în cealaltă parte 

şi aşa mereu. (13 ani) 

 

  

Q La ce foloseşte steagul? 

A Steagul foloseşte, că atunci când veneau turcii 

peste noi, ei nu ştiau peste ce ţară veneau şi atunci noi le 

arătăm steagul şi după aia ei ştiau. (7 ani) 

 

  

Q De ce ne spălăm cu săpun? 

A Noi ne spălăm, ca să dăm săpun în ochi la 

microbi. (5 ani) 

 

  

Q Ce sunt lacrimile? 

A1 Lacrimile sunt făcute din mare, de-aia sunt ele 

sărate. (7 ani) 

A2 Lacrimile sunt, când creierul dă un moment de 

gândire, el transpiră şi transpiraţia iese prin ochi. (11 ani) 

A3 Lacrimile sunt atunci când iei bătaie. (5 ani) 
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Q Ce este comunismul? Dar capitalismul? 

A1 A construi comunismul înseamnă să construim 

o societatea civilizată. A construi capitalismul înseamnă să 

te porţi ca un vagabond. (13 ani) 

A2 În capitalism preţurile la alimente şi la alte 

obiecte sunt mult mai scumpe decât la noi în ţară. Salariile 

în capitalism sunt mizerabile şi oamenii trăiesc de azi pe 

mâine. Muncitorii în Occident cer mereu ca să li se 

mărească salariul cât îl au muncitorii de la noi din ţară. 

Muncitorii stau în nişte cocioabe, cu o fereastră, sau poate 

două, dar ar vrea să stea la bloc, cum stau muncitorii 

noştri. În capitalism oamenii strâng bani şi la salariu întâi 

ia un copil pantaloni, apoi la alt salariu ia celălalt copil. Ei 

se împrumută de bani, pentru mâncare, cu câteva zile 

înainte de salariu, de la capitalişti. (13 ani) 

 

  

Q Ce este partidul? 

A Partidul este nişte oameni care îl ajută pe 

tovarăşul Nicolae Ceauşescu să se ducă în alte ţări. (8 ani) 

 

  

Q Ce este arta? 

A Arta înseamnă mileuri naţionale, căni naţionale 

şi care nu poţi să le reproşezi nimica. (8 ani) 

 

  

Q Ce este sifonul? 

A Sifonul este o apă cu picăţele. (7 ani) 
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Q Ce este apa minerală? 

A Apă minerală înseamnă o apă acidoasa. (7 ani) 

 

  

Q Ce este injecţia? 

A1 Injecţia foloseşte ca să moară microbii. Serul 

ăla are în el otravă de microbi. Serul se duce la tot roiul de 

microbi, ei zic că aia e carne şi mănâncă şi moare. (8 ani) 

A2 Lichidul la injecţie e otrăvicios, ca să-i omoare 

pe microbi. (6 ani) 

A3 Îi bagă injecţia la popou şi la om şi la microb şi 

pe el îl omoară, că e mai mic. (7 ani) 

 

  

Q Ce înseamnă să fii nemuritor? 

A Nemuritor e când sunt doi bandiţi şi trage cu 

pistolul, unul moare şi celălalt rămâne în picioare 

nemuritor. (7 ani) 

 

  

Q Ce este acela un minister? 

A1 Minister înseamnă, ca să te duci acolo să te 

răzbuni. (9 ani) 

A2 Minister este o încăpere mare unde se adună 

toţi miniştrii ca să facă şedinţe pentru a îmbunătăţi 

cartierul lor. (9 ani) 

A3 Ministerul este o fabrică care face beţe. (7 ani) 

A4 Minister înseamnă când scrie ceva şi se duce la 

alt om şi omul aşa îl trimite la alt om. (8 ani) 
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Q Ce este ministrul? 

A1 Ministrul e un om care stă pe scaun şi le spune 

la alţii să facă cerere. (7 ani) 

A2 Ministrul e un om care a învăţat zece clase şi s-a 

dus la serviciul de miniştrii. (8 ani) 

 

  

Q Câţi ani ţine copilăria? 

A1 Copiii trăiesc 35 de ani, oamenii tineri 25 şi 

bătrânii în 5 ani mor. (8 ani) 

A2 Copilăria ţine cel mai mult, că doreşti tu tot 

timpul să te faci mare. (9 ani) 

A3 Copilăria ţine 5 ani şi după aia vine şcoala. (6 

ani) 

A4 Copilăria ţine 20 de ani şi după aia începe să 

îmbătrânească copiii şi bătrâneţea este până la 88 de ani, 

după 88 de ani vine 89 şi trebuie să mori. (7 ani) 

 

  

Q Ce este luxul? 

A1 Dacă vezi o femeie luxoasă, înseamnă că era 

lustruită. (7 ani) 

A2 Lux înseamnă când cumperi un scaun şi 

cumperi şi un fotoliu, şi poate vrei să cumperi şi un studio. 

(7 ani) 

 

  

Q Ce este talentul? 

A Talentul este o mândrie a creierului. (12 ani) 
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Q Ce sunt ţăranii? 

A1 Ţăranii sunt oameni săraci, care nu au ce să 

mănânce şi vorbesc pe altă limbă, pe ţărăneşte. (8 ani) 

A2 Ţăranii sunt aceia care se ocupă şi cu 

agricultură. (8 ani) 

A3 Ţăranii sunt oameni care le-a dat Cuza Pământ. 

În al Doilea Război Mondial, ei mai vroiau Pământ, că s-a 

fărâmiţat la bombe. (10 ani) 

A4 Ţăranii sunt oamenii de la ţară care n-au iaurt 

şi noi când mergem la ţară, le ducem iaurt, caşcaval şi 

brânză. (7 ani) 

A5 Ţărani înseamnă un om care vrea să facă 

buletin în Bucureşti. (8 ani) 

 

  

Q Ce este ceaţa? 

A1 Ceaţa este un abur care vine din cer, că acolo 

este prea mult şi nu mai poate. (7 ani) 

A2 Ceaţa e o lumină îndesată, prin care omul nu 

poate vedea. (9 ani) 

A3 Ceaţa e un întuneric luminos. (5 ani) 

A4 Ceaţa e când îngheaţă vântul. (7 ani) 

A5 Ceaţa e un cer care vine pe Pământ. (7 ani) 

 

  

Q Ce este setea? 

A Setea înseamnă când tu vezi suc în oraş şi vrei să 

bei şi mama nu-ţi dă, că după aia nu are bani de mâncare. 

(7 ani)  
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Q Cum luminează licuricii? 

A1 Licuricii au un pic de păr şi gaz şi piticii îi dau 

foc şi se aprinde. Licuricii nu mor, ei luminează până când 

se termină focul şi le creşte păr şi piticii iar dau foc. (10 

ani) 

A2 Licuricii iau ciobuleţe de glob, de la pomul de 

iarnă, care le aruncă oamenii şi se împodobesc şi de-aia ei 

strălucesc. (7 ani) 

A3 Licuricii pot lumina, că ei sunt o parte dintr-o 

stea, când moare un om cade o stea şi din steaua aia se 

formează licurici. (10 ani) 

A4 Licuricii sunt mici, au o lampă şi vin la oamenii 

care visează şi se uită la ei, cu lampa, ca să vadă ce visează. 

(7 ani) 

A5 Licuricii au o lanternă mică şi ne-o bagă în ochi, 

ca să nu-i cunoaştem. (6 ani) 

A6 Licuricii se duce la un televizor şi când începe 

televizorul să lumineze, el ia un pic de lumină. (7 ani) 

 

  

Q Ce este acela un serviciu? 

A Servici e un om care stă şi semnează condica, sau 

stă ca să bea o cafea. (7 ani) 

 

  

Q Ce este igienă? 

A1 Igiena este când vin neamurile şi vede ce curat 

e în casă. (7 ani) 

A2 Igiena înseamnă un tovarăş curat. (9 ani) 
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Q Ce este inima? 

A Inima e o carne care stă pe sufletul oamenilor, ca 

să trăiască oamenii cu suflet. (7 ani) 

 

  

Q De ce e întotdeauna îmbrăcat mirele în negru şi 

mireasa în alb? 

A Mirele e îmbrăcat în negru, că aşa e legea, aşa a 

spus tovarăşul Nicolae Ceauşescu. (6 ani) 

 

  

Q Ce sunt vecinii? 

A1 Vecinii sunt nişte oameni care stau la un loc şi 

când nu au mălai, ei se împrumută. (7 ani) 

A2 Vecinii sunt nişte oameni, care tatăl meu şi 

mama mea se împrietenează, ca să-i dea o sută de lei. (8 

ani) 

 

  

Q Ce este râia? 

A Râia este un animal mic, care se ţine după noi. (8 

ani) 

 

  

Q Ce este săpunul? Cum se face? 

A1 Săpunul este făcut din alunecuş, din otravă şi îl 

colorează cu acuarela. (10 ani) 

A2 Săpunul se face din mai mulţi clăbuci la un loc. 

(6 ani) 
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Q Ce este cerul? 

A1 Cerul are două feluri de nori, ăia care merg 

noaptea se numesc noptări şi aia care merg ziua, se 

numesc ziotări. (5 ani) 

A2 Cerul umblă pe sus şi se rotunjeşte. (7 ani) 

A3 Cerul nu este nimic. (5 ani) 

 

  

Q Ce sunt microbii? 

A1 Microbii sunt nişte viermişori, stă la măsea, 

mănâncă, se sătura şi pe urmă iese afară, se aşează pe 

trotuar şi când trec oameni le intră lor în gură. (7 ani) 

A2 Microbii sunt nişte gândăcei mici de tot, ei sunt 

ascunşi pe la aprozar. Ei vede că ai cumpărat cartofi, sare 

pe cartofi şi dacă nu-l speli pe cartof, tu mori. (7 ani) 

A3 Microbii intră înăuntru la om şi acolo lasă fel de 

fel de murdării, că ei sunt murdari pe picioare şi îl 

îmbolnăveşte pe om. (7 ani) 

 

  

Q1 De ce le-a crescut girafelor gâtul atât de lung? 

A1 Pe vremuri, la moşiile împăraţilor şi regilor, 

oamenii legau gâtul la girafe cu o aţă de o balustradă şi se 

punea un pietroi, care cântărea o tonă. Ei i s-a format gâtul 

lung. Celelalte girafe s-au născut din girafa asta la fel. 

Q2 Dar ce aveau cu girafa aia de o chinuiau în halul 

ăla? 

A2 Girafa asta era pedepsită, că nu muncea la 

unele munci agricole. (7 ani) 
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Q De ce au casă unii melci şi alţii nu? 

A1 Unii melci au casă, iar alţii nu, că de prin anul 

1800, când au apărut canalele, făcute de oameni în oraşe, 

unii melci s-au debarasat de case şi aşa au rămas pentru 

totdeauna, să trăiască prin canale, ceilalţi trăiesc prin 

grădini şi livezi. (12 ani) 

A2 Unii melci au casă şi alţii nu, pentru că unii 

mănâncă tencuiala şi îşi fac casă, alţii nu suportă tencuiala 

şi rămân fără casă. (12 ani) 

A3 Melcii care au casă au făcut economie, nu au 

mâncat cartofi, au mâncat numai flori şi cu timpul şi-au 

făcut casă. (7 ani) 

 

  

Q Cum de este bradul verde tot timpul? 

A1 Bradul are cel mai mult organism şi calciu şi de-

aia e verde mereu. (12 ani) 

A2 Bradul e verde tot timpul, că el nu se mai 

termină de verde ce e. (9 ani) 

 

  

Q Ce este ceaiul? 

A1 Ceaiul se face din multe bobiţe şi liniuţe, care le 

găsim într-un pom. (6 ani) 

A2 Ceaiul se face din tăiţei de ceai. (5 ani) 

 

  

Q Cum arată stelele? 

A Stelele sunt bleu şi sunt din colţ în colţ. (7 ani) 
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Q Cum pot vedea pisicile noaptea? 

A1 Pisicile pot vedea noaptea, că are ochii de 

fosfor. (6 ani) 

A2 Pisicile au o linie pe ochi, ziua şi linia se îngraşe 

şi seara se face ochiul plin de linia asta şi vede foarte bine. 

(6 ani) 

 

  

Q Cum facem noi să ţinem minte? 

A1 Creierul imprimă tot ce gesticulăm noi cu 

buzele, şi aşa e memoria. (11 ani) 

A2 Poezia trece prin vene, prin toate vasele 

capitulare şi ajunge în creier. (12 ani) 

 

  

Q De ce ziua soarele e galben, iar dimineaţa şi 

seara e roşu? 

A1 Pe cer e un drăcuşor, care are jar colorat, când e 

ziua pune pe soare jar galben, când e seara pune pe soare 

jar roşu. (6 ani) 

A2 Soarele se schimbă la culoare, ca să mai vezi şi 

alt soare. (5 ani) 

 

  

Q De ce există obiceiul că cei mici când sunt 

botezaţi să fie băgaţi de preot în cazanul cu apă? 

A Copiii mici, când se botează, îi bagă în cazanul cu 

apă, că aşa a zis tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi să nu-l 

supărăm. (8 ani) 
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Q De ce au cruce pe spate unii păianjeni? 

A Unii păianjeni au cruce, că ei sunt popa la 

păianjeni. (7 ani) 

 

  

Q De ce au cămilele cocoaşe? 

A1 Cocoaşele la cămile le folosesc, ca să punem noi 

poşeta acolo. (6 ani) 

A2 Cămilele au cocoaşe ca să le mai prelungească 

viaţa. (6 ani) 

A3 Camila într-o cocoaşe are apă şi în altă 

mâncare. (6 ani) 

 

  

Q De ce când ne lovim vedem, uneori, stele verzi? 

A Când ne lovim, sângele se învineţeşte, vine aşa la 

ochi şi vedem stele verzi. (11 ani) 

 

  

Q De ce nu învaţă carte toţi copiii acasă şi trebuie 

să vină neapărat la şcoală? 

A Copiii învaţă la şcoală şi nu acasă, că acasă nu au 

directoare. (8 ani) 

 

  

Q De ce au prăjiturile diferite modele şi nu există 

un singur model, acela de prăjitură? 

A Prăjiturile le fac frumoase, cofetăresele, ca să mai 

zică lumea că merită cât costă. (8 ani) 
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Q De ce îşi serbează oamenii ziua? 

A1 Copiii serbează ziua, când îi cumpără mama lui 

bomboane. (6 ani) 

A2 Oamenii îşi serbează ziua pentru că le este 

foame. (7 ani) 

 

  

Q Cum ştie sugativa să sugă cerneala? 

A Sugativa suge, că ea nu e ca hârtia, apăsată tare, 

ea e formată cu bubuliţe între ele. (9 ani) 

 

  

Q De ce îşi fac oamenii cadouri? 

A Oamenii îşi fac cadouri ca să nu fie nesimţiţi. (7 

ani) 

 

  

Q De ce dă dirijorul din mâini, cu un băţ, când 

dirijează? 

A1 Dirijorul dă din mâini, ca să arate ducerea 

sunetului. (11 ani) 

A2 Dirijorul are un băţ în mână, că e urât să arate 

cu degetul, la ăla care cântă cu contrabasul, ca să vadă cum 

merge simfonia. (10 ani) 

 

  

Q De ce doar unele flori miros frumos? 

A Floarea miroase frumos, că vine albina şi îi ia 

mierea şi să-i rămână măcar mirosul. (8 ani) 
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Q De ce nu vorbesc toţi oamenii din lume aceeaşi 

limbă? 

A1 Dacă ar vorbi toţi oamenii din lume aceeaşi 

limbă, s-ar încurca străzile, toţi s-ar duce în ţara unde este 

mai bine. (7 ani) 

A2 Oamenii vorbesc limbi diferite, că în altă parte 

tovarăşa de română îi învaţă englezească. (7 ani) 

 

  

Q Ce limbă se foloseşte în Iad şi în Rai? 

A1 În Rai vorbim limba mută, în Iad vorbim 

româneşte. (8 ani) 

A2 În Rai şi în Iad nu se vorbeşte nicio limbă 

deoarece tot ce a fost de spus, s-a spus înainte să ajungem 

acolo. (13 ani) 

A3 Dispăruţii din viaţă vorbesc în Iad şi-n Rai tot o 

limbă dispărută. (14 ani) 

 

  

Q Ce s-ar întâmpla dac-ar nimeri un înger în Iad şi 

un drac în Rai? 

A1 Dacă nimereşte un drac în Rai va fi cum a fost 

cu Adam şi cu Eva care au dat primii de dracul gol. (13 ani) 

A2 Dracul în Rai s-ar descuraja de tot în faţa crucii, 

în faţa sfinţeniei tuturor îngerilor, pe când îngerul ar fi din 

ce în ce mai încurajat să se ţină de drăciile dracilor. (13 

ani) 

A3 Dacă ar intra un drac în Rai le-ar dezordona 

aripile la toţi îngerii. (9 ani) 
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Q Ce culoare are apa? 

A1 Apa are din toate culorile câte un pic, câte un 

pic şi laptele are numai culoarea alb. (7 ani) 

A2 Apa are culoarea alb slab, nu este ca laptele alb 

gras. (7 ani) 

A3 Apa are culoarea sticloasă. (8 ani) 

A4 Apa are culoarea lucioasă. (9 ani) 

 

  

Q De ce visăm noi? 

A1 Visele sunt ca să poţi să dormi. Că ochii văd 

mereu ceva în faţa ochilor şi atunci şi noaptea ei vrea să 

vadă ceva în faţa ochilor. (7 ani) 

A2 Visele sunt că atunci când îţi moare tataia să îl 

mai vezi. (7 ani) 

A3 Noi visăm că să nu ne plictisim noaptea. (7 ani) 

 

  

Q Cum de laptele e alb şi nu ca iarba, verde? 

A1 Laptele are culoarea albă, că omul nu mănâncă, 

dacă vaca face o prostie aşa de mare să facă laptele 

albastru sau verde. (7 ani) 

A2 Vaca face laptele alb, că iarna, când nu are 

iarbă, mănâncă hârtie. (7 ani) 

 

  

Q De ce găina nu zboară pe sus, ca celelalte păsări? 

A Găina nu zboară pe sus ca celelalte păsări, pentru 

că-i e frică să nu scape oul, când îi vine să-l facă. (10 ani) 
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Q De ce unii oameni donează sânge? 

A Oamenii care au calorii grase, probabil că ăştia 

sunt oameni graşi, donează sânge la ăia care le curge sânge 

din nas. (7 ani) 

 

  

Q De ce vizitează conducătorul ţării noastre alte 

ţări? 

A1 Noi nu vizităm alte ţări, tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu vizitează pe preşedinţi, ca să vorbească de-ale 

preşedinţilor. (7 ani) 

A2 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu nu poate să stea 

pe loc, că el stă cu mulţi oameni pe lângă el şi se 

îngrămădesc mulţi oameni peste el şi el merge peste tot 

atunci ca să se aerisească. (8 ani) 

 

  

Q De ce noi orăşenii nu avem atâtea modele pe 

haine, cum au ţăranii? 

A Noi orăşenii nu avem atâtea modele pe haine, 

cum au ţăranii, pentru că noi avem service şi ţăranii, când 

au cules porumbul, nu mai au ce face şi fac modele pe 

haine. (7 ani) 

 

  

Q De ce aleargă sângele prin corpul nostru şi nu stă 

pe loc? 

A Sângele umblă prin corp, ca să îi prindă pe 

microbi şi să îi înece. (6 ani) 
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Q De ce ne iubim atât de mult ţara? 

A Noi ne iubim ţara, pentru că tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu ne dă tot ce vrem: alimente, apă, dulciuri şi 

caiete. (7 ani) 

 

  

Q1 Ce se vede şi cum se vede din avion? 

A1 Eu când am zburat cu avionul, am văzut cum 

conducea partidul ţările noastre. 

Q2 Şi cum arată partidul, dacă tot l-ai văzut? 

A2 Partidul era cu o şapcă în cap. (7 ani) 

 

  

Q Putem afla adresa lui Moş Gerilă? 

A Moş Gerilă e bucuria copilului, casa lui e la 

teatru, că acolo se maschează. El acolo se aranjează. El vine 

la noi acasă, prin grija partidului. (11 ani) 

 

  

Q Pe unde tot zboară avioanele, unde se tot duc, 

toată ziua şi noaptea? 

A Avioanele merg în Germania, la munte, la mare şi 

la Breaza. (5 ani) 

 

  

Q La ce foloseşte guma de mestecat? 

A Ciunga de mestecat e bună, că atuncea când noi 

poftim la ceva şi nu putem să mâncăm, pentru că nu avem, 

mama ne cumpără ciunga de mestecat. (6 ani) 
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Q Foloseşte la ceva boxul? 

A Boxul e bun, că atunci când vine războiul îi trage 

lui ăla, cu tunul, un pumn şi nu mai poate trage. (6 ani) 

 

  

Q L-aţi văzut vreodată pe Bau-bau în fotografie? 

A1 Eu când eram mic l-am visat pe Bau-bau şi am 

vrut să-l fotografiez, dar nu am găsit aparatul în toată casa. 

(11 ani) 

A2 Numai cei încredincioşi pot să-l fotografieze pe 

Bau-bau, că nu le e frică de el, eu nu pot să mă uit. (11 ani) 

 

  

Q La uşa inimii cuiva, trebuie să ne rugăm, să 

năvălim sau să ciocănim? 

A1 La uşa inimii cuiva nu trebuie nici să ciocăneşti, 

nici să năvăleşti, nici să te rogi, ci trebuie doar să cânţi. (11 

ani) 

A2 La uşa inimii cuiva nu ne rugăm, cel mai bun 

lucru este să-i căutăm cheia. (13 ani) 

A3 La uşa inimii cuiva trebuie să ne mişcăm şi să 

dorim cu încetinitorul. (13 ani) 

 

  

Q De unde vine obiceiul să spunem că trebuie 

udată încălţămintea sau haină nouă? 

A Obiceiul acela că trebuie obligatoriu udată haină 

sau încălţămintea nouă vine de la prietenia omului cu 

băutura. (14 ani) 
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Q Vata se foloseşte în Sahara sau la Polul Nord? 

A1 În Sahara sau la Polul Nord nu se foloseşte vata 

deoarece oamenii de acolo sunt înapoiaţi, medievali. (13 

ani) 

A2 La Polul Nord sau în Sahara se foloseşte altfel 

de vata: la Polul Nord este zavata şi în Sahara nisivata. (10 

ani) 

A3 La Polul Nord sau în Sahara oamenii iau o piele, 

o bate rău cu ciocanul, o vopsesc în alb şi zic ca ăia este 

vata şi o folosesc. (9 ani) 

 

  

Q La ce folosesc sprâncenele? 

A Sprâncenele folosesc ca să ţină fruntea sus, să 

nu-i vină fruntea pe ochi. (6 ani) 

 

  

Q Chiar nu le este frică deloc pompierilor de foc? 

A Pompierii nu se ard că au două perechi de haine 

pe ei şi ei mai au curaj şi cizme. (6 ani) 

 

  

Q Ce mănâncă pomul, de creşte uneori mai înalt 

decât casa? 

A1 Omul nu creşte aşa de mare, când bea apă, că el 

dă apă afară din el. (7 ani) 

A2 Pomul creşte aşa de mare, când bea apă, că el 

nu face pipi. (7 ani) 

A3 Pomii mănâncă noaptea, pe ascuns. (7 ani) 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

87 

  

Q Dacă bretelele ţin pantalonii, ce ţine cravata? 

A Cravata e făcută să se spânzure unii bărbaţi şi să 

le ia alţii gagicile lor. (9 ani) 

 

  

Q De ce ceaşca-i într-o ureche, iar cratiţa le are pe 

amândouă? 

A Ceaşca este într-o ureche, deoarece aşa vrea ea 

să fie mai elegantă şi nu clăpăugă ca o cratiţă. (12 ani) 

 

  

Q De ce picătura este bombată şi nu întinsă? 

A1 Dacă picătura ar fi întinsă nu s-ar mai numi 

picătură, s-ar numi atunci băltiţă. (12 ani) 

A2 Picătura este bombată, mai ales lacrimă şi 

sudoarea, pentru că ele sunt pline de sentimente. (14 ani) 

 

  

Q Dacă tot se mănâncă amândouă, de ce nu servim 

mărar cu mere? 

A Noi nu servim mărar cu mere, pentru că nu ne 

putem bate joc de foame. (14 ani) 

 

  

Q Oare îşi povestesc ceva licuricii şi stelele, cât e 

noaptea de lungă? 

A Stelele le întreabă pe gâzele mici, licuricii, ce fac 

ele într-o viaţă atât de scurtă, iar licuricii nu înţeleg ce 

mănâncă stelele de trăiesc atât de mult. (12 ani) 
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Q Ce este războiul? Cum se face? 

A1 Pe câmpul de luptă, când nu prea se mai aud 

tunurile de la una din ţări, soldaţii anunţă la radio că 

războiul s-a terminat. (10 ani) 

A2 Războiul este o luptă între români şi turci şi 

câştigă românii, că au mai mulţi strămoşi. (7 ani) 

A3 Războiul e când Mihai Viteazul nu poate să-i 

sufere pe turci. (6 ani) 

A4 Război înseamnă când se bate ţăranii români, 

nemţi şi turci. Nu ne lasă să stătem şi atunci îi batem. (6 

ani) 

A5 Războiul este când se bat oamenii, ca să nu mai 

vină alţi oameni în libertatea noastră. (7 ani) 

 

  

Q Ce fac soldaţii care au pierdut războiul? 

A1 Soldaţii care au pierdut războiul le spune că să 

le fie ruşine şi îi face de râs la întreg războiul. (7 ani) 

A2 Şi soldaţii care au pierdut trebuiesc lăudaţi, ca 

să nu se descurajeze chiar aşa. (10 ani) 

A3 Soldaţii care au pierdut războiul se duc la 

mama lor, ca să plângă. Ei plâng la mama lor, că în altă 

parte le e ruşine. (7 ani) 

 

  

Q Dacă pe câmpul de luptă nu sunt cantine sau 

restaurante, cum mănâncă soldaţii la război? 

A Soldatul pe câmpul de luptă are pâini la el, se 

luptă şi muşcă, se luptă şi muşcă. (6 ani) 
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Q Ce fac soldaţii când se rănesc, dacă pe câmpul de 

luptă ştim că nu există policlinici şi spitale ca la oraş? 

A1 Soldaţii în timpul războiului fug cu doctoriţele 

după ei. Doctoriţele îi pansează cu ceva, ca să nu se mai 

rănească. (9 ani) 

A2 Soldaţii în timpul războiului dacă sunt răniţi nu 

mai fac nimic. Ei mor pe câmpul de luptă şi devin eroi pe 

care îi sărbătorim noi. (13 ani) 

 

  

Q1 Ce fac soldaţii care au câştigat războiul? 

A1 Soldaţii care au câştigat la război le dă decoraţii 

şi o glastră de aur sau de argint. 

Q2 De ce nu primesc o oală sau o strachină? 

A2 Ei nu primesc o oală sau o strachină că ei au 

luptat mai mult decât pentru o strachină, ei au luptat 

pentru o glastră. (7 ani) 

 

  

Q De ce uneori soldaţii cântă pe stradă? 

A1 Eu cred că militarii cântă pe stradă ca să vadă 

tinerii de pe stradă cât este de frumos şi să se ducă în 

armată mai repede. (8 ani) 

A2 Soldaţii cântă pe stradă, pentru că sunt 

bucuroşi că au terminat şi nu mai muncesc. (7 ani) 

A3 Soldaţii cântă uneori pe stradă că sunt 

bucuroşi, că vine duminica şi le aduce mama şi tata lor 

parizer. (6 ani) 

A4 Soldaţii cântă de plictiseală. (6 ani) 



 

 
90 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Q Oare îi murdăreşte somnul pe oameni, de se 

spală pe faţă şi pe mâini, când se scoală? 

A Pentru că somnul e negru, trebuie să ne spălăm 

dimineaţa pe ochi. (11 ani) 

 

  

Q Chiar nu se poate învăţa fără note la şcoală? 

A Profesorii nu renunţă la note în şcoală, pentru că 

s-ar lipsi de plăcerea pe care o au când unii elevi îi imploră 

să nu-i lase corigenţi. (12 ani) 
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Adevăr şi provocare 
 

 

Provocare: eşti sigur că vrei să te pui cu mine? 
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Adevăr: sunt britanic, deci trăiesc fotbalul! 

 

 

Provocare: ce dracu’, numai Messi poate?! 
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Provocare: recunoaşte-ţi mămica! 

 

 

Adevăr: unii se nasc homosexuali. 
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Provocare: vroiai să fac caca? 

 

 

Adevăr: sunt britanic, deci unele chestii le am în sânge. 
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Provocare: oare e bine cum fac? 

 

 

Adevăr: nu poţi fugi de ceea ce eşti. 
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Provocare: are careva mucii mai lungi? 
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Alienuţa 
 

 
 

  

– Mamă, vreau pişu!, plânge Alienuța. 

– N-am, cere-i lui taică-tu! 
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Alienuța se joacă de-a v-ați ascunselea cu frăţiorul. 

– Unde ţi-e frăţiorul, Alienuța? 

– În frigider. 

– Dar n-o să răcească? 

– Nu răceşte, că am blocat bine ușa cu un scaun! 

 

  

Alienuța și fratele ei trebuie să treacă un pod. 

Fratele, nevăzând că podul e rupt, cade în prăpastie. 

Alienuța, mai deşteaptă, se agaţă cu ochiul într-un cui... 

 

  

– Bunică, zise Alienuța, pot ca să mă joc cu țâțele 

matale? 

– Joacă-te, draga bunicii, dar nu te îndepărta prea 

tare de casă şi mai ales, nu mi le tăvăli în noroi! 

 

  

Alienuța se joacă liniştită într-un colţ. 

– Alienuţa, îi zice maică-sa, când te plictiseşti să te 

mai joci cu bunica, să-i pui oasele înapoi în sicriu! 

 

  

– Alienuța, dă-te jos din copac imediat! 

– Nu vreau! 

– Bine, dar ce faci acolo? 

– Mănânc cireşe ! 

– Eşti nebună? Tu nu vezi că ăsta-i plop?  

– Și n-am voie să-mi iau cireşe la pachet de-acasă? 
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– Mămico, zice Alienuța, am răsturnat scara! 

– Să vezi ce bătaie o să-ţi tragă taică-tău! 

 – Nu cred că o să poată. A rămas agăţat de lustră. 

 

  

Alienuța are un papagal la care ţine foarte mult, iar 

într-o zi vine cu el la scoală. Profesoara o întreabă de ce l-a 

adus. 

– Păi, l-am auzit pe tata zicându-i mamei, când am 

plecat la şcoală: După ce pleacă copilul la şcoală, îţi fac 

păsărică praf. 

 

  

Alienuța intră într-un bar. Se apropie de barman şi 

începe să-l mângâie pe păr, apoi pe picioare, după care îl 

întreabă: 

– Unde e şeful? 

Omul, roşu de emoţie, cu glas bâlbâit, îi răspunde 

că şeful trebuie să vină mai târziu. 

– O.K., transmite-i doar că la W.C. s-a terminat 

hârtia şi nu curge nici apa! 

 

  

Alienuța, către maică-sa: 

– Mamă, nu mi-a mai ieşit nici un coş pe faţă! 

Mama e bucuroasă: 

– Ce frumos, Alienuța, dragă. Dar cum oare?  

Alienuțaştie: 

– Nu mai am niciun pic de loc! 
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Alienuța nu vede bine. Vine mama ei acasă şi îi 

spune: 

– Alienuța, ţine această alifie şi freacă-te cu ea la 

ochi. O să vezi că o să îţi revină vederea. 

Zis şi făcut. Alienuța ia alifia şi se freacă la ochi. 

După câteva ore, îi spune mamei: 

– Mami, eu mă tot frec, dar nu reuşesc să văd ca 

lumea! 

– Of, prostuţa mamii, nu ştii că azi e 1 aprilie?  

  

  

Pe marginea prăpastiei: 

– Alienuța, vezi să nu cazi în prăpastie! 

– Bineeeeeee... 

 

  

Alienuța soseşte în curte să se joace cu copiii, 

ţinând în mână două furculiţe. 

– Care vreţi să vă uitaţi cu binoclul? 

– Eu, se oferă Alin. 

Alienuța îi bagă furculiţele în ochi şi Alin începe să 

strige: 

– Ce binoclu e ăsta, că nu văd nimic? 

– Stai aşa, zice Alienuța, învârtind furculiţele, că 

încă nu l-am reglat! 

 

  

– Ce e roşu şi se învârte cu 3 km/h?  

– Alienuța în mixer! 
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– Alienuța, îi zice mămica, du-te în sufragerie şi 

vezi ce ţi-a pus Moş Crăciun sub brad. 

– Dar, mămico, acum e vară. Moș Crăciun nu vine 

iarna? 

– Ba da, dar cu boala ta, nu se ştie niciodată! 

 

  

În timp ce Alienuța merge pe stradă, mestecând 

îngândurată, se întâlneşte cu o prietenă, care îi spune: 

– Ce mesteci? 

 – O lamă. 

– Aha, de aia ai limba tăiată! 

 

  

– Mămico, tăticul are ceva în ochi! 

– Alienuța, lasă ochii și mănâncă restul! 
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– Mămico, mămico, tăticul a fost tras în maşina de 

tocat carne!, spuse Alienuța. 

– Nu mai urla şi vino să-ţi mănânci chifteluțele! 

  

  

– Tăticule, zice Alienuța, mai e departe până la New 

York? 

– Taci și înoată! 

 

  

Alienuța: 

– Tati, ce-i ăla un travestit ?  

Tata: 

– Taci şi desfă-mi sutienul... 

 

  

Alienuța lipseşte trei săptămâni de la şcoală. Când 

vine înapoi, un profesor o întreabă de ce a lipsit. 

– Păi, a murit bunica. 

– Cum a murit, când am văzut-o ieri în geam? 

– Ştiu, o ţinem acolo până vine poştaşul cu pensia. 

 

  

– Ce faci acolo, Alienuța?, întreabă Alin. 

– Vreau să mă spânzur. 

– Păi, cei care vor să se spânzure îşi trec funia după 

gât, nu după mijloc. 

Alienuța e nedumerită: 

– Am încercat şi eu, dar mă sufocam! 
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– Mămico, ai văzut ce ochi frumoşi albaştri are 

fetița vecinei noastre? 

– Am văzut, dar de ce întrebi? 

– Ia uite-i! 

 

  

Q Cum au dat-o jos pe Alienuța din copac? 

A I-au tăiat funia! 

 

  

Când era mică, mama Alienuței o scălda ţinând-o 

de urechi şi plimbând-o prin cadă. 

– De ce o ţii aşa, zice tatăl Alinuței, nu doare? 

– Şi, ce? Vrei să mă opăresc eu? 
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Alienuța, către maică-sa: 

– Mămico, mămico, din greşeală am băut din sticla 

de acid sulfuric! 

– A dracului treabă! Să vezi acum, când o să faci 

pipi, cum o să ţi se găurească chiloţii! 

 

  

– Mamă, mamă, bunica a căzut în focul de tabără! 

– Taci și adu benzina! 

 

  

– Mamă, mamă! Nu mai vreau să înghit vomitivul! 

– Alienuța, nu te mai fandosi atât! Nu vezi că îi e 

foame câinelui? 

   

  

– Goguţă, zice Alienuța, ţie îţi place de sora mea? 

– Da, foarte mult! 

– Să-ţi mai tai o felie? 

 

  

– Tăticule, de ce fuge mama aşa în zig-zag, prin 

curte?, întrebă Alienuța. 

– Taci şi mai caută nişte gloanţe. 

 

  

Alienuța scoate din debara un ciocan și nişte cuie. 

– Ce faci cu astea, Alienuța?, o întreabă maică-sa. 

– Mă reasamblez! 
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– Alienuța, stai, opreşte-te, nu te mai da huţa pe 

genunchii bunicului! 

– De ce? 

– Păi, tu nu vezi că e mort de câteva ore? 

 

  

Alienuța se duce la psihiatru şi îi spune doctorului: 

– Domnule doctor, bărbatului meu, pe când 

dormea, i-a intrat în gură un şoarece. Ce să fac ca să scot 

şoarecele? 

– Du-te în piaţă şi ia o bucăţică de caşcaval, leag-o 

cu o aţă şi dă-i drumul în gura soţului. 

– Mulţumesc, domnule doctor, dar eu merg în piaţă 

să cumpăr un cap de scrumbie. 

– Dar la ce vă trebuie? 

– Cum am uitat? Trebuie să scot mai întâi pisica. 

 

  

Părinţii Alienuței pleacă de acasă şi o lasă singură. 

Ca să nu se plictisească, îi pun un disc cu poveşti. La 

întoarcere, găsesc casa plină de sânge, iar Alienuța se 

dădea cu capul de pereţi, repetând într-una: "Vreau, vreau, 

vreau...". Aceasta, în timp ce la pick-up se auzea: "Vreţi să 

ascultaţi o poveste? ch ch ch... Vreţi să ascultaţi o poveste? 

ch ch ch...". 

 

  

– Mamă, mamă, pot să ling crema de pe castron? 

– Prea târziu! Deja l-am limpezit! 
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Într-o seară, toți fraţii Alienuței râd de se 

prăpădesc, doar Alienuța plânge. 

– De ce plângi, Alienuța?, întreabă tatăl. 

– Fraţii mei au aruncat-o pe mama de la balcon!, 

spune Alienuța, printre suspine. 

– Şi tu de ce plângi? 

– Nu am văzut faza! 

 

  

Alienuța face glume de 1 aprilie: 

– Mamă, mamă, s-a spânzurat tata în pod! 

Mama merge în pod şi nu găseşte pe nimeni.: 

– Ha, ha! Te-am păcălit! S-a spânzurat în garaj! 

 

  

În sala de aşteptare la stomatolog aşteaptă vreo 10 

copii. Medicul iese mirat la ei: 

– Măi, copii, toţi aveţi probleme cu dinţii? 

– Nu, noi suntem sadici și am venit să auzim cum o 

să urle Alienuța când o să-i scoateţi măseaua. 
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Seara, după culcare, Alienuța vine în dormitorul 

părinţilor: 

– Tăticule, mai vreau un pahar cu apă! 

– Încă un pahar? Ţi-am dat vreo şase! 

– Da, dar pătuţul meu mai arde încă! 

 

  

– Mămico, zice Alienuța, toţi copiii din clasa mea 

râd de mine că am capul prea mare. 

– Da' de unde! Cum să ai tu capul prea mare! Tu nu 

vezi: și eu, și taică-tău, avem capul normal. Ia de aici, mai 

bine, nişte bani şi du-te şi cumpără vreo 10 kilograme de 

cartofi! 

– Mamă, dar dă-mi o sacoşă! 

– Nu-ţi trebuie sacoşă. Adu-i în căciuliță! 

 

  

Părinţii o găsesc pe Alienuța spânzurată şi îl chemă 

pe medicul legist să constate decesul. 

– Domnule doctor, întreabă tatăl, de ce e plină de 

cucuie? 

– Pentru că s-a spânzurat cu un elastic!  

 

  

Prietenul Alienuței o mângâie necontenit: 

– Alienuța, de ce ești așa de fierbinte? 

– Alienuța, de ce ești așa de fierbinte? 

– Alienuța, de ce ești așa de fierbinte? 

– Las-o, dragă, nu vezi că e în cuptor? 
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Alienuța se rătăceşte în pădure. Merge ea ce merge 

şi, într-un târziu, obosită şi înfometată, se aşeză sub un 

copac, să se odihnească. 

– Doamne, se rugă ea fierbinte, dă-mi şi mie ceva 

de mâncare, că sunt lihnită de foame! 

Nu trece mult timp şi, hop! Din copac cade o bucată 

de carne. Alienuța o ia şi o mănâncă. 

– Mulţumesc, Doamne, dar tot mi-e foame. 

Hop! Pică din cer altă bucată de carne. Şi Alienuța o 

mănâncă repede şi pe asta. 

– Mulţumesc, Doamne, m-am săturat. Acum mi-ar 

prinde bine şi un pahar de apă. 

Din copac cade însă altă bucată de carne. Mirată 

peste poate, Alienuța priveşte în sus şi, ce vede? Un lepros 

care se scărpina de zor! 

 

  

Alienuța urcă în tramvaiul aglomerat, îşi scoate 

ochiul de sticlă, îl aruncă în aer, îl prinde, iar îl aruncă, iar 

îl prinde. O bătrână se răsteşte la ea: 

– Termină, fetiţo, că-mi vine rău când te văd! Ce te-

a apucat? 

– Vreau să văd dacă mai sunt locuri în faţă! 

 

  

Alienuța: 

– Sunt proastă.  

Maică-sa: 

– Ai dreptate. 
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– Ce-i Alienuța, iar te-a apucat tusea? 

– Da, tăticule. 

– Să nu-ţi faci un obicei din tușitul asta, că dacă te 

mai aud o dată tuşind, te bat de te îmbolnăvesc! 

 

  

– Alienuța! Vino în casă, dragă! 

– Nu vin! 

– Alienuța! Vino în casă! Te roagă mama!  

– Nu vin! 

– Alinuţaaaa! Haide, dragă, în casă! 

– Nu vin, mamă, că iar mă arunci de la balcon! 

 

  

– De ce îi fuge firul la ciorap în sus Alinuței? 

– De curios. 

– Dar de ce îi fuge firul în jos Alinuței? 

– De miros. 

 

  

– Mămico, când o să mai avem macaroane violete 

la masă? 

– Când se va mai opera bunica de varice. 

 

  

Alienuța se sărută de mama focului cu Goguţă. 

– Alienuța, vezi că ţi-ai lăsat guma la mine în gură. 

Alienuţa îl lămureşte: 

– Nu, sunt doar răcită. 
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La şcoală: 

– Alienuța, e adevărat că aţi îngropat-o pe bunica 

ta?, zice diriginta. 

– N-am avut încotro. Murise. 
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Mama Alienuței soseşte acasă şi o găseşte pe 

bunica Alinuței cu picioarele băgate într-un lighean cu apă 

şi cu degetele în dulia becului de la veioză. Alienuța tocmai 

se pregătea să bage ştecherul în priză. 

– Ce faceţi acolo, nebunelor?, răcneşte femeia. 

– Ia, răspunde bunica, scumpa mea Alienuța mi-a 

zis că mă vindecă de reumatism! 

 

  

Alienuței îi miros îngrozitor picioarele şi din cauza 

asta nu poate să se mărite. Toţi bărbaţii fug de ea mâncând 

pământul, atunci când îşi scoate pantofii. Aşa că, Alienuța 

dă un anunţ în ziar: "Caut bărbat care nu posedă simţul 

mirosului". După câteva zile, apare un tip care susţine că 

nu are deloc miros, în noaptea nunţii, Alienuța se dezbracă 

fericită şi se aruncă în pat. Noul soţ se pregăteşte şi el, dar, 

când să treacă la treabă, îi spune: 

– Vai, Alienuța dar ce-ţi put picioarele! 

– Dar de unde ştii, din moment ce tu nu ai miros? 

– Îmi lăcrimează ochii de numai văd bine! 

 

  

Alienuța se urcă într-o zi în autobuz cu mama ei. 

Aici, mare înghesuială. La un moment dat, Alienuța îi 

spune mamei: 

– Mamă, cred că am rămas gravidă.  

La care mama, curioasă foc: 

– Cu cine, scumpo? 

– Nu ştiu, că nu pot să mă întorc să îl văd. 
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Un băieţel, la şcoală, le tot repetă colegilor: 

– Sora mea, Alienuța, este la facultate! Sora mea, 

Alienuța, este la facultate! Sora mea, Alienuța, este la 

facultate.  

Învăţătoarea, curioasă, întreabă: 

– La ce facultate, puiule? 

– La facultatea de medicină. 

– Şi ce face acolo, puiule? 

– Stă liniştită într-un borcan. 

 

  

– Mămico, tata a început să vomite! 

– Mai ia o lingură şi cheamă-l şi pe Alin la masă! 

 

  

Mama Alinuței: 

– Alienuța, nu te mai învârti în jurul mesei, că îți 

bat și cealaltă mână în cuie! 

 

  

Alienuța merge la bunica ei prin pădure. La un 

moment dat, este prinsă şi violată de lup. După ce îi dă 

drumul, acesta o întreabă: 

– Ce ai de gând să îi spui bunicuţei? 

– Pai, că m-am întâlnit cu tine în pădure și m-ai 

violat de 4 ori. 

Se miră lupul: 

– De patru ori? 

– Dar ce, te grăbeşti?! 
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Alienuța, în metrou. 

– Alienuța, scoate capul de pe geamul ăla!  

Nimic. 

– Alienuța, n-ai auzit? Scoate capul de pe geamul 

ăla! 

Nimic. La staţie se anunţă: "Urmează staţia Piaţa 

Unirii, cu peronul pe partea stângă". 

– Alienuța, ţi-am zis să treci pe dreapta, dacă nu 

vrei să ratezi iar stâlpii! 

 

  

Seara, înainte de culcare, mama îi citeşte Alienuței 

o poveste. 

– Gata acum, ajunge! Stinge lumina şi dormi! 

– Mamă, mămicuţo, încă o frază, te rog! 

– Bine! "Și atunci, criminalul dizolvă în acid sulfuric 

trupul femeii ucise şi se făcut nevăzut." Şi acum dormi! 

Vise plăcute! 

  

  

– Alienuța, nu te mai juca cu foarfeca, faci numai 

degete pe jos! 

 

  

Alienuţa e supărată: 

– Mamă, tăticul a înecat câinele! 

– Ce era să fi făcut, ai văzut și tu că era bătrân și 

bolnav. 

– Da, dar nu putea să mă lase pe mine? 
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– Alienuța, ce-a păţit frăţiorul tău, Alin? 

– Şi-a frânt gâtul. 

– Sărăcuţul de el! Dar cum s-a întâmplat? 

– Am pus pariu cine se apleacă mai tare pe 

fereastră şi el a câştigat! 
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Un trecător o întreabă pe Alienuța: 

– Fetiţo, cum aş putea să ajung la Muzeul Ştiinţelor 

Naturii? 

– Cel mai uşor, dacă vă împăiaţi! 

 

  

Alienuța se ceartă cu Alin şi strigă la el: 

 – Să-ți dea Dumnezeu mâini scurte şi limbă lungă 

când o să te mănânce în fund! 

 

  

– Alienuța, de când ai luat obiceiul s-o îndopi pe 

bunica cu atâtea bomboane? 

– De când am aflat că are diabet! 

 

  

Alin o vizitează pe Alienuța la închisoare: 

– Spune-mi, surioară unde ai îngropat banii? 

– Nu-ţi spun nimic! E secretul meu! 

– Spune-mi măcar unde ai îngropat-o pe mama? 

  

  

– De ce ești în doliu, Alienuța? 

– A murit tata... şi mama... şi frăţiorul meu... 

– Dumnezeule, dar cum s-a întâmplat nenorocirea 

asta? 

– I-a călcat motostivuitorul. 

– Cum, pe toţi? Tu cum de ai scăpat? 

– Eu manevram motostivuitorul. 
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– Alienuța, de ce o tragi pe maică-ta după tine? 

– Am încercat să o împing, dar aşa e mai uşor. 

 

  

– Alienuța, ţi-am spus să nu mai pui picioarele în 

farfuria lui taică-tău! 

– De ce, mamă? 

– Vrei să te murdăreşti pe picioare? 

 

  

Alienuța și tatăl ei se duc la Grădina Zoologică: 

– Tăticule, zice Alienuța, dacă scapă tigrul ăsta din 

cuşcă şi se ia după noi, eu cu ce tramvai ajung acasă? 

 

  

Q Alienuța şi cu Alin se uitau mereu prin aceeaşi 

ţeava, unul la un capăt şi celălalt, la alt capăt, dar nu se 

vedeau. De ce? 

A Pentru că unul se uita marţi și celălalt vineri. 

 

  

La uşa unui apartament de bloc se aud nişte 

ciocănituri. Proprietara deschide încet uşa şi vede în prag 

o arătare diformă, nici fată, nici băiat. Arătarea o întreabă: 

– Dumneavoastră ați aruncat în urmă cu 10 ani un 

copil în canal? 

– Mda, zice femeia speriată. 

Arătarea e fericită: 

– Mama, eu sunt, Alienuţaaaaa! 
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– Mămico, zice Alienuța, afina are picioruşe? 

– Nu. Dar de ce mă întrebi? 

– Ptiu! Iar am înghiţit un gândăcel! 

 

  

Q Ce are Alienuța în coș? 

A Puroi! 

 

  

Q Ce este mică, neagră şi stă după uşă? 

A Alienuța carbonizată! 

 

  

– Ia spune, Alienuța, ce ţi-a adus mămica de la 

maternitate? Un frăţior sau o surioară? 

– O surioară, numai că eu mi-aș fi dorit un frăţior. 

– Păi de ce nu îi spui, poate o schimbă? 

– Nu poate. E deja folosită de cinci zile! 

  

  

– Mami, mami, nu vreau să văd cascada Niagara! 

– Taci și intră în butoi! 
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– Tati, eu de unde vin? 

– Păi, eu şi cu mama te-am găsit pe google şi te-am 

downloadat... 

 

  

– Mămico, de ce scrie în enciclopedie: Cristofor 

Columb (1451-1505)? 

– Cred că ăla e numărul lui de telefon... 
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– Tăticule, ce e acela un bigam?  

– Un bărbat care spală de două ori mai multe vase 

decât mine... 

 

  

– Ce notă ai luat la istorie? 

– Nici nu-mi vine să-ţi spun, dar n-a fost vina mea... 

Deşteaptă aia de profesoară m-a întrebat despre nişte 

evenimente care s-au petrecut înainte de naşterea mea! 

 

  

– Tăticule, am auzit că unchiul Vasile se va logodi 

de Crăciun şi se va căsători de Paşti... E cam complicat să 

înţeleg. Cum vine asta? 

– Asta ar veni cam cum ţi-aş cumpăra eu ție o 

bicicletă de Crăciun, dar numai de Paşti ți-aş da voie să te 

urci pe ea! 

 

  

Gogu citeşte în ziar: „Fotbalistul Nuțu a semnat un 

contract de 10 milioane de dolari!”. Se uită gânditor la 

Goguţă, care se chinuia să-și facă tema la matematică, şi îi 

spune:  

– Mai las-o dracului de matematică! Mai bine du-te 

afară să baţi mingea cu băieţii! 

 

  

– Tăticule, ce este o minijupă? 

– Un abajur la fundul femeii! 
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– Măi, Goguţă, tu n-ai de gând să te însori? 

– Tată, ţie ţi-a fost uşor, că ai luat-o pe mama, dar 

eu trebuie să iau una străină! 

 

  

– Tăticule, unde este Africa? 

– Nu ştiu exact, dar cred că nu e prea departe... 

Avem un negru la serviciu care vine în fiecare dimineaţă 

cu bicicleta! 

 

  

Trei băieţi se laudă cu mamele lor. 

– Mama mea e aşa de mică, că abia ajunge să stingă 

lumina. 

– Mama mea e aşa de mică, că abia ajunge să bage 

ştecherul în priză. 

– Mama mea e așa de mica, că trebuie să se urce pe 

scaun ca să spele pe jos. 

 

  

– Tăticule, ţie ţi s-a îndeplinit vreo dorinţă din 

copilărie? 

– Sigur că da! Toată lumea mă trăgea de păr şi 

visam să fiu chel! 

 

  

– Tăticule, este la uşă un om care face o colectă 

pentru noua baie comunală... 

– Dă-i un pahar cu apă... 
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– Mămico, întreabă Lenuţa, de ce are Goguţă capul 

turtit şi pe stânga şi pe dreapta? 

– Pentru că atunci când s-a născut, de fericire, 

taică-tău l-a luat în braţe și l-a aruncat de trei ori în sus... 

– Și? 

– Şi de prins, l-a prins numai o dată! 

 

  

– Tăticule, de ce cântă cocoşul atât de devreme 

dimineaţa? 

– Ca să apuce înaintea găinilor, altfel nu mai apucă 

de cotcodăcitul lor! 

 

  

La o ghicitoare: 

– Domnule, sunteţi tatăl a doi copii minunaţi... 

– Am trei... 

– Asta s-o crezi dumneata! 

 

  

– Goguţă, cred că notele tale din carnet merită o 

bătaie bună... 

– Nu cred, tăticule... Profesorul de matematică e 

campion la Local Kombat! 

 

  

– Tăticule, de ce se numeşte Rai locul unde a trăit 

Adam şi Eva? 

– Pentru că acolo era o singură femeie... 
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– Tăticule, de ce aleargă mama prin grădină? 

– Taci din gură... Du-te şi mai adu nişte gloanţe! 

 

  

– Tăticule, ce înseamnă Aşchia nu sare departe de 

trunchi? 

– De la cine ai auzit-o? 

– De la tanti Aglaia... 

– Ce, iar ai făcut vreo prostie?! 

 

  

– Tăticule, care este femininul de la tren? 

– Tunel... 

– Şi de la puţ? 

– Fântână! 

 

  

Goguţă, proaspăt întors dintr-o excursie cu clasa în 

Italia, aude cum maică-sa o ceartă pe soră-sa. Văzându-l pe 

taică-său, îl salută: 

– Ceau, tăticule! 

– Nu știu ce-au, că se ceartă de azi dimineață! 

 

  

– Tată, ce este acela un diplomat? 

– Uite, de exemplu, dacă maică-ta vrea o haină de 

blană şi eu o conving să-şi cumpere o geacă, atunci sunt un 

mare diplomat! 
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– Tăticule, învaţă-mă şi pe mine ce e viaţa... 

– Viaţa e ca ardeiul iute. Ce faci azi, ţi-ar putea arde 

fundul mâine... 

 

  

– Domnule profesor, de ce i-aţi dat fiului meu nota 

1 la extemporal? 

– Pentru că răspunsurile la primele patra întrebări 

le-a copiat de la colegul lui de bancă... 

– Și credeţi că fiul meu nu știa să răspundă şi 

singur la aceste întrebări? 

– Ba putea, dar la a cincea întrebare, colegul lui a 

scris: „Nu cunosc răspunsul”, iar băiatul dumneavoastră a 

scris: „Nici eu”. 
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Gogu se duce să-l înscrie pe Goguţă la liceu. 

– Domnule director, aş vrea ca fiul meu să înveţe o 

limbă străină... 

– Sigur că va învăţa. În liceul nostru se predau mai 

multe limbi străine. 

– Da?! Şi care e cea mai străină dintre toate? 

 

  

– Leano, zice Gogu, am făcut cerere ca să adoptăm 

un copil englez... 

– De ce neapărat englez? 

– Ca să învăţ pe gratis limba engleză când va începe 

să vorbească. 

 

  

– Ehei, îi povesteşte Gogu lui Goguţă, mie nu-mi 

sufla nimeni în ciorbă când eram de vârsta ta... Odată m-

am dus 10 km pe jos numai ca să-i trag câţiva pumni unui 

tip care mă jignise... 

– Dus-întors? 

– Numai dus, că de întors, m-am întors cu Salvarea! 

 

  

Gogu și cu Mişu. 

– Ce s-a mai întâmplat cu fiul tău, că nu l-am mai 

văzut... 

– Este o victimă a progresului ştiinţei! 

– A radiaţiilor la care suntem supuşi toată ziua? 

– Nu, a amprentelor digitale! 
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– Uite ce deştept e Goguţă al nostru! Inteligenţa a 

moştenit-o de la mine! se făleşte Gogu față de Lenuţa. 

– Da, dar pe cea moştenită de la mine o păstrează 

pentru când va fi adult... 

 

  

– Tăticule, îmi spui o poveste cu bandiţi? 

– A fost odată un bancher... 

– Da, mai departe... 

– Asta e tot! 

  

  

Între două vecine: 

– Cu ce impresii s-a întors Goguţă din tabăra de la 

Năvodari? 

– Nu ştiu cu ce impresii, dar să auzi cu ce expresii... 

 

  

– Tăticule, dacă avem musafiri de ce gazda trebuie 

să-i conducă până la uşă, la plecare? 

– Ca să fie sigură că au plecat! 

 

  

Gogu a stabilit că de câte ori Goguţă ia câte un „10" 

va primi câte 10 lei. Totul mergea strună, carnetul de note 

era plin cu note de 10, așa că Gogu intră la idei și-l întreabă 

pe Goguţă: 

– Cum iei atâtea note bune, că nu prea te văd 

învăţând? Mă, tu împărţi banii cu învăţătorul? 
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– Vecine, Goguţă a aruncat cu o piatră în mine... 

– Și te-a nimerit? 

– Nu... 

– Atunci sigur n-a fost Goguţă! 

 

  

– Domnule, fiul dumneavoastră a aruncat cu o 

cărămidă în fereastra casei noastre... 

– Am să vă rog să mi-o daţi... Am hotărât să păstrez 

tot ce-mi va putea aminti, mai târziu, de micile sale 

ştrengării! 

 

  

– Tăticule, nu mă duci şi pe mine la circ?, se roagă 

Goguţă. 

– Nici pomeneală! Cine vrea să te vadă de ce ești în 

stare, să vină la noi acasă! 

 

  

– Mămico, pot să mă duc cu clasa noastră la 

Grădina Zoologică, să ne uităm la maimuţe? 

– De ce să mai cheltuieşti banii pe biletul de 

intrare? Mai bine stai acasă, că azi vine tanti Aglaia în 

vizită! 

 

  

– Tăticule, unde sunt Carpaţii Meridionali? 

– Întreab-o pe maică-ta! Ea le ştie pe toate în casa 

asta! 
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– Tăticule, cine a inventat termometrul? 

– Zeul Mercur, Goguţă! 

 

  

– Tăticule, de ce „lume” e de genul feminin? 

– Cred că din cauză că nu i se cunoaşte exact 

vârsta! 

 

  

– Doamnă, zice profesorul, băiatul dumneavoastră 

nu prea ştie geografie... 

– Ce să facem, domnule profesor, suntem prea 

săraci ca să călătorim! 

 

  

– Tăticule, e adevărat că limba engleză este cel mai 

greu de stăpânit? 

– Cred că e mai uşor de stăpânit decât limba lui 

maică-ta! 

 

  

– Să ştii, Goguţă, că sportul e foarte bun pentru 

sănătate... 

– Da, tăticule, dar strămoşii noştri nu făceau sport. 

– Nu făceau, şi din cauza asta au murit cu toţii! 

  

  

– Tăticule, ce este aceea o operă postumă? 

– O operă pe care scriitorul o scrie după ce moare. 
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– Tăticule, de ce se spune mereu „limba maternă” 

şi niciodată „limba paternă”? 

– Fiindcă într-o căsnicie tatăl nu are niciodată voie 

să vorbească! 

 

  

– Tăticule, de ce nu este apa ca vinul? 

– Păi, dacă ar fi aşa, toată lumea s-ar sinucide prin 

înec! 

 

  

– Mămico, de ce poartă tăticul barbă? 

– Ca să aibă în ce se scărpina când se gândeşte! 

 

  

– Tăticule, cumpără-mi şi mie bicicleta asta! 

– Nu prea am bani... 

– Nu e scumpă... Costă 12 lei şi cinci de zero... 

– Păi, cinci de zero aş avea... 

  

  

– Domnule doctor, nota dumneavoastră de plată 

pentru îngrijirea lui Goguţă când a avut scarlatină este 

cam exagerată... 

– Dar, doamnă, gândiţi-vă că am venit să-l văd de 

şapte ori... 

– E drept, dar ar fi trebuit să ţineţi cont că de la el 

s-a îmbolnăvit toată clasa! Puteaţi să faceţi o reducere că 

v-a adus clienţi... 
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– Tăticule, toate problemele pe care mi le-ai 

rezolvat aseară erau greşite. Aveau rezultatele de două ori 

mai mari decât ar fi fost corect... 

– Da? De azi înainte să-ţi faci singur temele la 

matematică, dar să știi că așa n-o să ajungi nimic în viaţă! 

 

  

– Tăticule, de ce struţii îşi bagă capul în nisip? 

– Caută petrol, Goguţă! 

 

  

– Tată, când ai avut temperatura aia mare, ți-au 

clănţănit dinţii? 

– Nu prea ştiu, că dinţii mei erau pe noptieră... 

 

  

– Tăticule, ce înseamnă "economie în tranziţie"? 

– Păi, fata mea, dacă un arab ţi-ar da 1000 de dolari 

să te duci cu el o noapte, te-ai duce? 

– M-aş duce, iar cu banii mi-aş cumpăra o mulţime 

de lucruri... 

– Dar tu, nevastă, te-ai duce? 

– Sigur că m-aş duce, şi pe urmă mi-aş cumpăra 

haina aia de blană... 

– Și tu, mamă? 

– M-aş duce, fiule, că mi-aş face o proteză nouă, că 

asta uite cum clănţăne! 

– Ei, vezi, Goguţă, noi teoretic avem în familie trei 

curve și devize ioc! 
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– Tăticule, au fost lupii la stână? 

– Au fost... 

– Și au luat vreo oaie? 

– Dar ce, ai fi vrut să aducă?! 

 

  

– Bunico, tu și bunicul mai faceţi sex? 

– Cam o dată pe an... Primăvara. 

– Şi primăvara asta cum a mers? 

– Ehe, dar ce, asta a fost primăvară? 

 

  

– Tăticule, câţi litri de lapte dă vaca noastră? 

– Cinci litri... 

– Și ce facem cu ei? 

– Păi, unul îl bem și nouă îi vindem! 

 

  

– Doamnă, doi dintre băieţii dumitale s-au urcat în 

cireşul meu... 

– Aoleu, pe unde o fi al treilea? 

 

  

– Vasile, tu în calitate de frate mai mare ar trebui 

să vorbeşti cu Goguţă... 

– Despre ce? 

– De la o vreme încoace, pe mine nu mă mai 

ascultă. A început să asculte numai de sfaturile unor 

idioţi... 
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În parc, un bărbat împinge un cărucior din care se 

aud nişte ţipete îngrozitoare. 

– Fii calm, Gogule! Fii calm, Gogule! 

– Sunteţi de admirat, domnule, pentru calmul de 

care daţi dovadă!, spune o bătrânică. Se vede că ştiţi să 

vorbiţi cu cei mici. Pe micuţ îl cheamă Gogu? 

– Da' de unde... Pe mine mă cheamă Gogu… 

 

  

– Tată, anunţă Goguţă, eu vreau să mă însor cu Ali... 

– Ascultă, nevastă, ce vrea băiatul nostru: să se 

însoare cu Ali, băiatul vecinului! 

– Cu Ali, băiatul vecinului?, strigă îngrozită Lenuţa. 

Păi, ăla e musulman! 



 

 
132 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

– Goguţă, să ţii minte ce-ţi spun acum: femeile sunt 

ca merele. Cele care sunt frumoase nu sunt bune, iar cele 

care sunt bune nu sunt frumoase... 

– Şi nu se poate să dai peste unele care să fie și 

bune și frumoase? 

– Ba da, la mere se mai întâmplă! 

 

  

– Măi, Gogule, de ce ţi-ai însurat băiatul aşa de 

tânăr? Nu puteai să-l mai laşi să-i vină mintea la cap? 

– Dacă-l lăsam să-i vină mintea la cap, nu se mai 

însura! 

 

  

Gogu este supărat pe Goguţă. 

– Ascultă, fiule! Să nu crezi că am făcut atâtea 

sacrificii să te țin la facultate, ca tu să devii doctor, și acum 

să-mi interzici să beau și să fumez! 

 

  

– Eu şi nevastă-mea, zice Gogu către Mişu, suntem 

împotriva folosirii bătăii pentru educarea copilului... 

– Și noi la fel! Îl batem numai când suntem în 

legitimă apărare! 

 

  

Gogu către Goguţă: 

– Ei, fiule, a venit timpul să-ţi cauţi şi tu o slujbă... 

Doar n-ai pretenţia să ne întreţină maică-ta pe amândoi! 
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– Tăticule, dă-mi nişte bani, că mergem cu clasa la 

Grădina Zoologică, unde o să vedem un şarpe boa... 

– De ce să te mai duci până acolo! Ia lupa şi uită-te 

în grădină la o râmă! 

  

  

– Fata noastră, se laudă Mişu, e foarte cuminte. 

Deşi are 16 ani, seara se culcă odată cu găinile... 

– Noi nu avem găini, spune Gogu, dar Goguţă al 

meu e tot așa de cuminte. Se culcă cu fiică-ta. 

 

  

– Tăticule, ai auzit de La Fontaine? 

– Sigur că da! A fost unul care a scris fabule cu 

animale. 

– Ce sunt acelea fabule? 

– Un fel de poezii, unde nişte animale, cum ar fi 

boul şi viţelul, stau de vorbă cum stăm noi acum! 

 

  

– Tăticule, de ce pui câte un x în dreptul notelor din 

carnetul meu? 

– Aş semna, dar nu vreau să se creadă că un tembel 

ca tine are un tată care știe să citească și să scrie! 

 

  

– Tăticule, zice Lenuţa plângând, Vasile al meu e 

impotent... 

– Mie mi-a zis că-i electrician! 
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– Goguţă, ia 5 Iei, du-te la magazin şi cumpără 

pâine şi vodcă. 

Într-un târziu, Goguţă se întoarce. 

– Tată, am stat aşa de mult pentru că n-am ştiut de 

cât să cumpăr pâine şi de cât să cumpăr vodcă. Până la 

urmă am cumpărat pâine de 1 leu şi vodcă de restul 

banilor... 

– Și cine crezi că o să mănânce atâta pâine? 

 

   

În autobuz, un băieţel șade pe scaun, iar un domn îi 

oferă doi lei ca să-i cedeze locul. Băieţelul ia banii, se ridică 

de pe scaun, iar domnul îi cedează locul unei doamne 

arătoase de lângă el. Aceasta, după ce se aşează, îi spune 

băieţelului: 

– Goguţă, ai mulţumit domnului pentru cei doi lei? 

 

  

La televizor începe un film sexy. Goguţă nu se dă 

dus din cameră, trage cu ochiul la televizor. Ca să scape de 

Goguţă, Leana îi zice: 

– Gata, la culcare. Uite, lumea a şi început să se 

dezbrace! 

 

  

Bulă se plimbă nervos prin faţa unei grădiniţe. 

După vreo jumătate de oră, educatoarea îl întreabă: 

– Aşteptaţi un copil? 

– Nu, aşa sunt eu, gras... 
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– Mămico, îmi dai voie te rog să mă uit la eclipsa de 

soare? 

– Îți dau voie, Goguţă, dar să nu te apropii prea tare 

de ea... 

 

  

– Cum vă place de Goguţă?. îl întreabă maică-sa pe 

musafir. 

– E tare simpatic, dar cred că mă confundă cu 

doctorul, că mereu scoate limba la mine... 

 

  

– Fă, nevastă, ce are copilul de urlă în halul ăsta? 

Nu poţi să-l faci să tacă? 

– O să încerc să-i cânt ceva... 

– A, nu, mai bine lasă-l să urle! 

 

  

– Fiule, zice un arab, noi avem un proverb: 

„Trebuie să-ţi baţi nevasta de cel puţin două ori pe zi”... 

– Tată, dacă nu ştiu ce a făcut, de ce s-o bat? 

– Nu e nici o problemă. Dacă nu ştii cu ce a greşit, 

ea precis ştie... 

 

  

– Gogu, cred că ar fi cazul s-o mărităm pe Lenuţa... 

– Hai să mai aşteptăm până o să-şi găsească un 

băiat mai acătări... 

– Dar ce, eu am aşteptat? 



 

 
136 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

 
 

  

– Nu cred, zice Lenuţa, că am să-l las pe Goguţă să 

înveţe Algebra! 

– De ce? 

– Pentru că nu vreau ca băiatul meu să umble cu 

necunoscute! 

 

  

– Tăticule, de ce are leul capul aşa de mare? 

– Ca să nu poată ieşi printre gratiile cuştii! 
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– Goguţă, se plânge maică-ta că n-o asculţi. 

– Păi... să vezi, tăticule... 

– Lasă scuzele! Spune-mi, cum de reuşeşti? 

 

  

– Fiule, zice Gogu, dacă te însori, până pe la 40 de 

ani vei fi nefericit în căsnicie... 

– Şi după aceea? 

– După aceea te obişnuieşti! 

 

  

– Vai, ce copil frumos ai şi ce bine seamănă cu soţul 

tău! 

– Ăsta-i copilul vecinei! M-a rugat să-l scot puţin la 

plimbare... 

 

  

– Tăticule, și cârtiţele se însoară? 

– Da, Goguţă. 

– Păi, ele sunt oarbe... 

– Cu atât mai bine! Nu trebuie să se mai prefacă! 

 

  

– Tăticule, ce animal este acela? 

– O vacă, Goguţă... 

– Dar acela? 

– Un bou, soţul vacii... 

– Cum, și boii se însoară? 

– Numai boii, Goguţă! 
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– Tată, este adevărat că la Ofiţerul Stării Civile 

bărbatul spune da pentru că aşa vrea el şi după nuntă 

spune numai ce vrea ea? 

– Nu este chiar aşa, deşi, la început nu-şi dă seama 

de asta şi face greşeala de neiertat de a o contrazice pe 

singura persoană care nu greşeşte niciodată, oricât de 

tâmpită ar fi... 

 

  

Gogu este tinichigiu auto. 

– Tăticule, de ce se spune despre clienţii tăi că 

pleacă mulţumiţi şi cu lacrimi în ochi? 

– Sunt lacrimi de recunoştinţă pentru lucrul făcut 

şi de părere de rău pentru bani! 

 

  

– Tăticule, de ce-i înjuri pe clienţii scârțari? 

– Nu-i înjur, le urez numai bine... 

– Şi ce le spui? 

– Să-i ţină reparaţia făcută de mine tot atâta cât o 

să mă ţină pe mine banii lor! 

  

  

– Să treci imediat în camera ta, obraznicule!, îl 

pepepseşte Leana pe Goguţă. 

– Și ce să fac acolo? 

– Să închizi ușa! 

– Şi pe urmă? 

– Să-mi aduci cheia... 
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Leana vine să protesteze la şcoală. 

– Nu v-aţi gândit că şi fiul meu merita un premiu? 

– Cum să-i dau premiu, când tot anul n-a învăţat 

nimic?, îi răspunde profesorul, indignat. 

– N-aţi auzit că se pot acorda premii şi pentru 

perseverenţă?! 

 

  

– Goguţă, nu mai sta în cap că-ţi rămâne sângele 

acolo! 

– Şi dacă stau în picioare, în ele nu-mi rămâne? 

– Nu, pentru că picioarele sunt goale! 

 

  

– Tăticule, tu ești o victimă a războiului? 

– Foarte adevărat! În timpul războiului am întâlnit-

o pe mama ta... 

 

  

– Ştiţi, aş dori un pat cu picioarele cât mai înalte... 

– La ce vă trebuie? 

– Noi dormim cam greu şi vrem să auzim când cade 

copilul din pat! 

 

  

– Tăticule, când o să mai cresc, pot să-mi aleg orice 

meserie? 

– Sigur că da, Goguţă, în afară de cea de fecior de 

bani gata... 
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– Măi Gogule, zice Lenuţa, ar trebui să fim mai 

atenţi ce discutăm, că Goguţă a început să-mi pună 

întrebări cam nepotrivite... 

– Ca de exemplu? 

– M-a întrebat aseară de ce te-am luat de bărbat 

tocmai pe tine! 

 

  

– Cum e treaba asta cu impotenţa, tăticule, te ia așa 

dintr-o dată? 

– Nu, mai întâi te lasă să te faci de ruşine de vreo 

câteva ori... 

 

  

– Tăticule, ce e acela un impotent? 

– Goguţă, tu ştii să joci Marocco? 

– Sigur că ştiu... 

– Imaginează-ţi că un tip încearcă să joace Marocco 

cu spaghete fierte! 

 

  

– Ce face băieţelul tău? 

– Foarte bine, merge pe 5 luni... 

– Extraordinar! Înseamnă că a ajuns foarte 

departe... Unde-i acum? 

 

  

– Gogule, strigă Lenuţa, ai schimbat copilul? 

– De ce să-l schimb, nu ne mai trebuie ăsta? 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

141 

 
 

  

– Goguţă, n-ai vrea să mergem în parcul de 

distracţii, să te plimbi cu maşinuţa şi să tragi la ţintă? 

– Dacă crezi că astea o să-ţi facă plăcere, hai să 

mergem! 

– Da, dar trebuie s-o luam şi pe maică-ta cu noi, că 

ea e cu banii! 
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– Goguţă, tu să nu faci niciodată ce fac eu... 

– Dar ce să fac? 

– Să faci ce face maică-ta... 

– Și ea ce face? 

– Îmi dă toată ziua ordine și îmi trasează sarcini! 

 

  

– Gogule, tu vrei să ai copii?, îl întreabă Leana. 

– Aş vrea, dar să nu mă coste nimic! 

 

  

– Fiul meu, spune Gogu, a început să mintă odată 

cu primele cuvinte pe care le-a pronunţat. 

– Cum așa? 

– Mă confundă cu „Papa”! 

 

  

– Tăticule, de ce au inventat oamenii electricitatea? 

– Păi, dacă n-o inventau, acum se uitau la televizor 

cu lumânarea! 

 

  

Goguţă, copil supradotat, este examinat de către o 

comisie. 

– Să știți, domnule Gogu, că într-adevăr aveţi un 

copil nemaipomenit. 

– Domnilor, se sperie Gogu, vă rog insistent să fiţi 

îngăduitori cu el. Copilul e minor şi nu-i răspunzător de 

toate faptele sale! 
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– Tăticule, cum se explică faptul că bărbaţii de 50 

de ani par mult mai tineri decât femeile de aceeaşi vârstă? 

– Asta pentru că femeile ajunse la acea vârstă sunt 

de obicei mai mari cu 10 ani! 

 

  

– Mămico, de ce a zis musafirul acela că acasă e 

ateu, iar la servici crede în Dumnezeu? 

– Pentru că e pilot de avion! 

 

  

– Tăticule, e adevărat că bunicul era un om foarte 

curajos şi că a intrat în cuşca unor lei? 

– Da, este adevărat... 

– Şi pe urmă cum a ieşit? 

– Păi, cine zice că a mai ieşit? 

 

  

Între două vecine. 

– Fata mea e foarte deşteaptă... Scrie versuri! 

– A mea e şi mai deşteaptă... 

– Cum aşa? 

– Foarte bine... Nu scrie versuri! 

 

  

– Tăticule, ce înţelegi tu prin zicala: „Când pisica 

nu-i acasă, şoarecii joacă pe masa”? 

– Păi, este ca atunci când mama voastră pleacă la 

cumpărături şi voi rămâneţi cu mine... 
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– Vecine, Goguţă, copilul dumitale, se laudă că-l 

bate pe fiul meu la şah, când el nici măcar nu ştie să joace... 

– Atunci spune adevărul... 

 

  

– Tăticule, am găsit patru potcoave. Asta însemnă 

că o să am noroc de patru ori? 

– Nu cred. Mai degrabă aş crede că un biet cal o să 

umble desculţ! 

 

  

Lenuţa şi Goguţă beau suc de portocale, iar Gogu 

ţuică. 

– De ce tăticul nu bea şi el suc de portocale? 

– Îi place mai mult sucul de prune! 

 

  

– Tăticule, spune-mi, care este deosebirea între 

forţă şi putere? 

– Păi, forţa aş fi eu, iar puterea e maică-ta! 

 

  

Gogu, mergând pe stradă cu un copil de mână, se 

întâlneşte cu Mişu. 

– Vai, ce copil frumos! Seamănă cu tine... totul e 

frumos la el! Ochii sunt ai tăi, nasul... Apropo, nu-mi 

împrumuţi 100 de lei? 

– Nu-ţi împrumut nimic! Şi să ştii că ăsta e copilul 

lui nevastă-mea din prima căsătorie! 
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– Tăticule, de ce nu-l îmbrăţişează nimeni pe 

jucătorul care a marcat un gol adineaori? 

– Pentru că asta se întâmplă doar când înscrii în 

poarta adversă! 

 

  

– Am auzit că azi, la şcoală, profesorul de 

matematică i-a dat lui Goguţă un patru... 

– Şi ce crezi, dragă, că ar fi putut să-l refuze? 

 

  

– Tăticule, e adevărat că noi existăm pe pământ 

pentru a munci? 

– Da, e adevărat. 

– Ei, ce bine e atunci de marinari! 

 

  

– Tăticule, mă duci la Grădina Zoologică? 

– Nu, ce să facem acolo?! Nu te duc, pentru că ştii 

bine că ţi-e frică de leu, deşi ai auzit şi tu că acum leul nu 

mai are nici o putere... 

 

  

– Mămico, l-am văzut pe tata cum ascundea nişte 

bani într-o carte din bibliotecă... 

– Ştiu asta de foarte mult timp. 

– Și de ce nu îl cerţi? 

 – Pentru că şi el se face că nu observă atunci când 

îi lipsesc din bani! 
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– Măi, femeie, ce-i cu Goguţă de ia note proaste? Nu 

înţelege ce-l întreabă învăţătorul? 

– Ba da, el înţelege întrebarea, dar învăţătorul nu-i 

înţelege răspunsul... 

 

  

– Tăticule, atunci când dai cuiva o palmă este o 

faptă rea? 

– Da, Goguţă! 

– Dar când acela e cel mai mare duşman al tatălui 

tău? 

– În acest caz, meriţi să-ți fac un cadou! 
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– Mămico, este adevărat că cine mănâncă morcovi 

are vederea bună? 

– Foarte adevărat! Ai văzut tu vreun iepure cu 

ochelari? 

 

  

– Tăticule, când se spune despre un meci de fotbal 

că e amical? 

– Atunci când până la sfârşitul meciului n-au fost 

scoşi de pe teren cu targa mai mult de trei jucători... 

 

  

– Câţi ani are fetița, doamnă? 

– Doisprezece ani! 

– Și sora ei mai mică? 

– Patrusprezece! 

 

  

– Copilul nostru are un obicei prost: nu prea spune 

adevărul... 

– Ei şi?! O să-l facem meteorolog sau purtător de 

cuvânt! 

 

  

– Tăticule, până la urmă ce îndulceşte ceaiul, 

zahărul sau linguriţa? 

– Cred că linguriţa... 

– Atunci, de ce mai punem zahăr? 

– Ca să ne dăm seama dacă am amestecat destul! 
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– Vreau pe măgar, vreau pe măgar!, strigă Goguţă. 

– Gogule, du copilul în cârcă, că nu-i mai suport 

ţipetele! 

 

  

– Tăticule, ce este acela un optimist? 

– Optimist este acel om care nu disperă când i se 

întâmplă ceva rău... mai ales dacă nu i se întâmplă lui! 

 

  

– Tăticule, ce este un monolog? 

– Este o conversaţie între un bărbat și o femeie... 

– Păi, eu credeam că ăsta e un dialog. 

– Nu, dialog este atunci când un bărbat şi o femeie 

vorbesc pe rând! 

 

  

– Tată, ai făcut datorii când erai tânăr? 

– Da, dar atunci nu le plăteam eu, ci taică-meu! 

 

  

– Profesorul de geografie mi-a dat un patru pentru 

că n-am ştiut unde sunt Carpații... 

– Bine ți-a făcut! Altă dată să nu mai uiţi unde-ţi 

pui lucrurile! 

 

  

– Mamă, câinele nostru de ce stă legat? 

– Pentru că ne este frică să nu-l fure cineva! 
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– Tată, eu vreau să mă fac actor! 

– Să nu te prind... Vrei să-mi faci numele de râs? 

– Am să-mi iau un pseudonim... 

– Vă omor pe amândoi! 

 

  

– Mămico, ce este acela un „bar”? 

– Barul este un local unde taică-tău intră de fiecare 

dată pentru ultima oară! 

 

  

Un cowboy cumpără un pistol pentru ziua de 

naştere a fiului său. După un timp, plictisit, acesta schimbă 

pistolul pe un ceas. 

– Acum ce-ai să faci când cineva o să-ți tragă o 

palmă... îi spui cât e ceasul? 

 

  

– Tăticule, ce e Rosinanta? 

– O iapă bătrână, slabă şi bolnavă! De ce mă 

întrebi? 

– Aşa îi spun copiii din bloc maşinii noastre! 

– Ia te uite, toţi l-au citit pe Cervantes!? 

 

  

– Tăticule, cât trăieşte o pisică? 

– Cam 10-12 ani! 

– Și un şoarece? 

– Asta depinde de pisică! 
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– Tăticule, când voi fi major, voi putea face tot ceea 

ce vreau? 

– Nu știu, fiule... Niciun bărbat nu a apucat această 

vârstă! 

 

  

– Mămico, din ce se obţine gheaţa? 

– Din apă... 

– Dar apa? 

– Din vapori... 

– Şi vaporii? 

– Din ceainic... 

 

  

– Tăticule, te caută un doctor... 

– Spune-i că nu-l pot primi, fiindcă sunt bolnav! 

 

  

– Tăticule, tu ai căzut vreodată de pe o scară? 

– Da, am căzut de pe una care avea 10 m... 

– Şi nu ţi-ai rupt nimic? 

– Nu, că am căzut de pe prima treaptă! 

 

  

– De ce te enervezi, tăticule?, zice Goguţă. Și voi, la 

vârsta noastră, ați fumat, aţi fugit de acasă, v-aţi căsătorit, 

aţi făcut copii... De ce să nu facem şi noi la fel? 

– Cine spune să nu faceţi? Necazul este că voi le 

faceţi toate astea în ordine inversă... 
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– Goguţă, zice tatăl, ne împrumuţi şi nouă CD-ul? 

– Vreţi să dansaţi la ora asta? 

– Nu, vrem să dormim! 

 

  

În tramvai, o doamnă mai în vârstă care stă în 

picioare, îi spune tânărului Gogu, care se lăfăie pe două 

scaune: 

– Îmi dai voie să-ţi ofer locul meu? 

 

  

– Ei, Goguţă, cum este la şcoală? 

– E bine, tăticule. În fiecare zi învăţăm lucruri noi şi 

interesante... De exemplu: ştiai că animalele îşi înnoiesc 

blana în fiecare an? 

– Sst! Taci, să nu te audă maică-ta! 
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– Goguţă, ce ai scris în compunerea „Despre 

părinţii noştri”? 

– Am scris: „Când ne primim părinţii la naştere, ei 

sunt atât de mari, încât nu mai putem schimba obiceiurile 

lor rele”! 

 

  

– Tăticule, ce copaci sunt aceştia, aşa de înalţi și 

subţiri? 

– Plopi... 

– Şi la ce sunt buni? 

– Se taie la joagăr şi din ei se fac scânduri de brad! 

 

  

– Tată, un om necăsătorit se numeşte celibatar? 

– Da. 

– Și un om căsătorit, cum se numeşte?  

– Goguţă, acum eşti prea mic ca să-ţi explic! 

 

  

– Mămico, ce-i acela un litru? 

– E ceva ca și metrul, numai că acesta curge! 

 

  

– Mămico, eu cred că pe mine mă iubeşti cel mai 

mult... 

– De ce crezi asta? 

– Păi, pe tata l-ai schimbat până acum de trei ori şi 

pe mine nici măcar o dată! 
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– Tăticule, de ce mămica te iubeşte numai când are 

nevoie de bani? 

– E o deformaţie profesională! 

– Nu înţeleg... 

– Aşteaptă până o să te însori! 

 

  

– De ce să nu mă mărit cu Goguţă, mamă? A spus 

că-mi va pune pământul la picioare! 

– Tu ai deja pământ la picioare. Ceea ce îţi lipseşte 

este un acoperiş deasupra capului! 

 

  

– Goguţă, citesc în ochii tăi că mă minţi! 

– Exagerezi, tăticule! Ştii prea bine că nu poţi citi 

nimic fără ochelari. 

 

  

– Goguţă, să nu te mai aud că spui asemenea 

cuvinte! 

– Bine, tăticule, dar le-a folosit şi Shakespeare... 

– Aşa? Să nu te mai prind că te joci cu el! 

 

  

Bulă ascultă cum cântă Goguţă la pian. 

– Ţi-a plăcut, tăticule? 

– Da, ar trebuie să cânţi la TV! 

– Așa de frumos am cântat? 

– Nu, dar aş fi putut să schimb canalul... 
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– Mamă, ieri marea nu părea așa de liniștită și 

valurile erau foarte mici... 

– Da, dar între timp a fost la coafor! 

 

  

– Domnule Gogu, vă acord mâna fiicei mele! 

– Tată, nu vreau să mă despart de mama... 

– Dar ia-o cu tine, dragă! Nu mă pot opune...  

 

   

– Tăticule, de ce cântăreţii de la filarmonică sunt 

aşa de supăraţi? 

– Păi, n-ai văzut cum îi ameninţă nenea ăla cu 

bățul? 

 

  

– Tăticule, cum se spune în franceză: „la coeur” sau 

„le coeur”? 

– Lichior! 

 

  

– Eu cred, zice Goguţă, că prostata este ereditară. 

– Nu e deloc frumos, tinere, să vorbeşti urât despre 

părinţii tăi! 

 

  

– Tată, ce e Parlamentul? 

– Este o rezervaţie unde proştii şi prostiile lor sunt 

apărate de lege! 
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– Nu vreau să mănânc ciorba asta! 

– Nu admit să faci mofturi... Trebuie s-o mănânci! 

– Dragă, nu obliga copilul dacă nu-i place! 

– Da, foarte bine, atunci mănânc-o tu! 

– Copile, preferi să mănânci ciorba sau preferi 

două palme? 

 

  

– Tată, de ce trag clopotele duminica?  

– De funie! 

 

  

La Polul Nord, un tânăr eschimoş se strecoară în 

iglu-ul unei tinere. După cinci luni, tatăl fetei intră în iglu şi 

zice: 

– Ascultă, tinere, crezi că am să te las să-ţi petreci 

cu fiica mea toată noaptea? 

 

  

– Alo, bună ziua! Sunt la radio? 

– Da, doamnă? 

– Adică sunt în direct? 

– Da, doamnă. Doriţi să faceţi o dedicaţie? 

– Şi îmi aud vocea în supermarketuri? 

– Da, doamnă, spuneţi! 

– Goguţă, mamă, să nu mai iei lapte, că a luat tata! 
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Sextropia 
 

 

 

Dacă întâlneşti o femeie frumoasă, cu ochi 

strălucitori, buze umede şi care freamătă 

din tot corpul, las-o în pace: are gripă! 
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Trei prieteni discută despre schimbările survenite 

în viaţa lor de când soţiile au obţinut mult-râvnitul permis 

de conducere. 

– Soţia mea îmi ţine penisul ca pe un schimbător de 

viteze!, spune unul. 

– A mea, dacă mă apropii de ea din dreapta, îmi 

acordă prioritate!, spune altul. 

– Nevastă-mea, povesteşte cel de-al treilea, ajunge 

acasă, se dezbracă în pielea goală, se pune în patru labe şi-

mi strigă: Fă-mi plinul! 

 

  

Seara, în pat, o femeie îi aminteşte soţului ei de 

obligaţiile conjugale. 

– Bine, spuse el, vom încerca astă seară poziţia 

Finanţe, după care nu mai schiţă nici un gest. 

– N-ai de gând să începi odată cu noua ta poziţie? 

– Am început, draga mea! 

– Cum aşa?, îl întreabă intrigată soţia. 

– Tu deschizi ghişeul, iar eu nu depun nimic. 

 

  

Pe la ora zece, înainte de prânz, tatăl se întoarce 

acasă şi-şi găseşte fiica în pat cu un individ. 

– Manuela, tu de ce nu eşti acum la facultate? Şi 

nemernicul ăsta cine este? 

– Îmi pare rău, domnule, îi răspunde junele, n-are 

rost să vorbiţi aşa urât! S-a tras la sorţi şi eu am câştigat 

tura de dimineaţă! 
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Un individ suferea de Parkinson. Se duce la un 

bordel, tremurând din toate mădularele, şi îi spune 

matroanei: 

– Vreau şi eu cinci femei!  

Matroana contrariată îi replică: 

– Tu nu vezi cum tremuri? Îţi trebuie cinci femei? 

– Ce te priveşte? Plătesc! 

În faţă banilor matroana cedează. Îl trimite pe 

client într-o cameră cu cinci femei. Ajuns acolo omul spuse 

tremurând din ce în ce mai tare: 

 – Una să mă ţină de mâna stângă... Una de mâna 

dreaptă... Aşa... Una de piciorul stâng şi una de piciorul 

drept. Cealaltă să vină mai aproape... mai aproape... Aşa... 

Aşa... Şi-acum daţi-mi drumul şi lăsaţi-mă să tremur!... 

 

  

– Vreau să ţi-o pun chiar acum... 

– Să-mi ridic fusta? 

– Nu-i neapărat nevoie. E suficient să scuipi guma 

aia de mestecat... 

 

  

În timp ce se regulau, doi parteneri au rămas 

încleştaţi. S-au acoperit cu un cearşaf şi, în pas de vals, au 

luat-o spre clinica de ginecologie. Văzându-i, medicul şef îi 

spune unui coleg: 

– Vin în pas de vals! 

Colegul nu se lasă impresionat: 

– Asta nu-i nimic, ieri au venit cinci cu trenuleţul... 
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Gheorghe, care are deja unsprezece copii, merge la 

un medic şi-i cere sfatul: ce să facă pentru a nu mai avea 

nici unul pe viitor? Medicul îi prescrie patru duzini de 

prezervative. Seara, înainte de culcare, nevasta îl strigă 

nerăbdătoare pe soţul care stătea de mai bine de o oră 

închis în baie. 

– Ce tot faci acolo? 

– Patruzeci şi şapte am reuşit deja să le trag, dar al 

patruzeci şi optulea nu vrea nicicum să intre. 

 

  

– Bună ziua! Săptămâna trecută am cumpărat de la 

dumneavoastră un stimulent sexual pentru a-mi putea 

duce taurul la împerecheat. Aş dori încă o sticluţă. 

– Cum se numea? 

– Nu mai ştiu, dar avea un gust excelent de vanilie.  

 

  

– Mircea, ce dulce eşti... Ce bun eşti Mircea... Eşti cel 

mai tare! Mircea, eşti unic! 

– Pe mine mă cheamă Dan! 

– Dan?  Am crezut că azi e joi... 

 

  

După noaptea nunţii mireasa îşi întreabă soţul: 

– Scumpule, cum de ai sprâncenele atât de lungi? 

– Păi, când eram mic, plângeam, plângeam, 

plângeam... 

– Ah, scumpule, de ce nu făceai pipi, pipi, pipi... 
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Pe masa de operaţii se află un pacient al cărui 

penis este prea lung şi îl încurcă la mers. 

– Cred că trebuie să îl scurtăm cu 20 cm. Se 

pronunţă unul din medici. 

– După părerea mea ar trebui să-i luăm cel puţin 

30 de cm!, consideră al doilea medic. 

Tânăra asistentă intervine şi ea: 

– N-ar fi mai bine, totuşi, să-i lungim picioarele? 

 

  

– Mitică, cumpără-ţi un slip de baie mai mare! 

Toată scula ţi-e afară! 

Bărbatul replică jignit: 

– Toată?! Numai jumătate! 

 

  

Un prieten îl întreabă pe Bulă cum a petrecut 

prima noapte cu o cunoştinţă. El răspunde: 

– A fost ceva de vis. Ea este romantică şi inocentă! 

 S-a jucat puţin cu ea şi apoi a băgat-o în gură. 

 

  

– Săndele! Ce faci cu soră-ta în baie? Hei, descuie 

imediat! 

– Nu pot, tăticule! 

– Descuiaţi, nenorociţilor! Ce faceţi acolo? 

– Ştii, tată... Săndel îmi dă limbi... 

– Of! Slavă Domnului! Că dacă vă prindeam că 

fumaţi, vă omoram în bătaie! 
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Cum poate schimba un pantof o poză... 

 

  

Pe o stradă, în poarta unei case, doi câini, unul în 

spatele celuilalt, se regulează. Mişcările lor ritmice îi 

conduc încet dar sigur spre geamul de la pivniţă şi câinii 

cad în întuneric. Ionuţ, care urmărise cu haz scena, strigă-

peste poartă: 

– Tanti, tanti, veniţi repede, v-a căzut reclama! 

 

  

Un bărbat se duce la sexolog. 

– Doctore, am impresia că sunt lesbian... 

– Lesbian? Interesant... Dar cum să manifestă boala 

dumneavoastră? 

 – Păi, în jurul meu sunt atâţia bărbaţi frumoşi, iar 

eu nu ştiu de ce mă simt atras de femei... 
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Un bărbat cere farmacistei: 

– Daţi-mi vă rog un prezervativ cu trandafiri! 

– Îmi pare rău, domnule, nu avem! 

A doua zi, pentru a răspunde tuturor dorinţelor 

clienţilor, farmacista s-a aprovizionat cu cele mai diverse 

sortimente. De aceea, când un bărbat în vârstă s-a apropiat 

discret, ea l-a întrebat: 

– De care doriţi, cu trandafiri, cu lalele, cu 

margarete, cu picăţele? 

– A, modelul mi-e indiferent, numai să fie cu 

armătură... 

 

  

Profesoarei de franceză i-a căzut cu tronc Bulă, 

dintr-a unsprezecea. Acesta, însă, se eschiva mereu, când îl 

invita la ea acasă. 

– Ascultă, dacă nici diseară nu vii la mine, te las 

corigent!, l-a ameninţat ea. 

Strâns cu uşa, Bulă a acceptat cu o singură 

condiţie: totul să se petreacă pe întuneric! Profesoara a 

tras perdeaua, a stins lumina. La un moment dat, Bulă zice: 

 – Mă duc la toaletă! 

Se întoarce şi după puţin timp spune din nou: 

– Mă duc la toaletă! 

A şaptea oară, nervoasă foc, profesoara aprinde 

veioza, şi ce să vadă! Lângă ea stătea gol un coleg de-al lui 

Bulă. 

– Ce-i cu tine aici?, întreabă ea uimită. Unde e Bulă? 

– Vinde bilete la intrare! 



 

 
164 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Trei prieteni au plecat în concediu fără soţii. După 

vreo zece zile, îngrijoraţi că nu primesc nici o veste de 

acasă, au mers la o ghicitoare pentru a afla ce se întâmplă 

cu ele. Ghicitoarea a stins lumina şi, aşezând în faţă o 

măsuţă, a întrebat-o: 

– Măsuţă, ce fac nevestele acestor bărbaţi?  

Măsuţa tăcea. Au aşteptat cât au aşteptat şi în cele 

din urmă, când au aprins lumina, ce să vadă? Măsuţa era 

pe pat cu picioarele în sus, iar sertarul intra şi ieşea. 

 

  

Exasperat de apetitul sexual al soţiei, Fănică, 

epuizat, îi spune într-o seară: 

– În viaţa mea n-am întâlnit o femeie cu un sânge 

mai fierbinte ca al tău. Sa ştii că atunci când vei muri, am 

să scriu pe mormânt: ”În sfârşit, rece”. 

– Iar eu, când vei muri, spuse nevasta, îţi voi scrie 

pe mormânt următorul text: ”În sfârşit tare ca lemnul”. 

 

  

Un bărbat pescuieşte pe marginea lacului. O tânără 

femeie trece pe acolo si observă că bărbatul ţine într-o 

mână undiţa, iar în cealaltă un trandafir. Curioasă femeia îl 

întreabă la ce-i foloseşte trandafirul. Pescarul amator îi 

spune că divulgă secretul cu o singură condiţie: o partidă 

de sex. Iniţial femeia refuză, dar, cum o mistuie 

curiozitatea, acceptă. La sfârşit bărbatul îi spune: 

– E simplu. Stau aici de dimineaţă, dar cu undiţa n-

am prins nimic. Cu trandafirul însă, eşti a cincea. 
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– Mitică, nu mai am prejudecăţi legate de sexul în 

grup! 

– Ce te-a determinat să-ţi schimbi gusturile? 

– Păi, în caz de eşec, vina aparţine colectivului... 

 

  

– Dragă, aseară, când veneam din schimbul doi, 

nişte brute m-au prins într-un gang şi m-au violat sălbatic, 

practicând şi toate perversiunile, mai ceva ca în 

Evenimentul Zilei. 

– Ei, poftim!, exclamă sora victimei. Tot tu, care-ai 

mai fost violată și săptămâna trecută! 

 

  

O tipă se plânge prietenei ei: 

– Maică-mea e o tipă cu nişte concepţii foarte 

învechite, şi nu-mi dă voie să mă las pipăită de prietenul 

meu decât de la brâu în sus! 

– Şi tu ce aci? 

– Exersez statul în mâini! 

 

  

Un individ sapă o groapă la marginea pădurii. ÎI 

vede un cunoscut şi îl întreabă: 

– De ce sapi groapa asta? 

– Ştii, ieri am cunoscut o femeie şi m-am gândit s-o 

aduc la marginea pădurii, să o regulez. 

– Bine, bine, dar de ce sapi groapa? 

– Femeia-i cocoşată! 
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În piaţă, un bărbat vinde un ţânţar închis într-un 

borcan. Pe eticheta de pe borcan e scris: înlocuitor de 

bărbaţi. Preţ 500.000 lei. O femeie se interesează: 

– Dar cum se poate folosi? 

– Te duci acasă, te dezbraci şi-i dai drumul din 

borcan. Dacă ceva nu funcţionează îmi dai un telefon. 

Poftim numărul! 

 După un timp, femeiuşca sună: 

– Am ajuns, m-am dezbrăcat, i-am dat drumul, dar 

el s-a lipit de tavan şi nu face nici o mişcare. 

– E clar... stai așa că vin!  Vin acum! 

Vine bărbatul, se dezbracă şi-i spune ţânţarului: 

– Mă, păcătosule, ia aminte cum se face! Îţi arăt 

pentru ultima dată! 

 

  

Fiul se adresează tatălui: 

– Tată, am două veşti: una bună şi una rea. 

– Spune-o pe cea rea. 

– Am fost la o petrecere de homosexuali. 

– Şi cea bună? 

– Am fost ales regina balului. 

 

  

O femeie îşi face un consult la ginecolog. 

– Trebuie să vă iau temperatura și am terminat. 

Dar nu sub braţ, în anus... aplecaţi-vă în faţă! 

– Dar, doctore, acela nu e anusul! 

– Staţi liniştită, că nici ăsta nu e termometru. 
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Curioasă să vadă cum e, o studentă se duce la o 

casă de toleranţă cu servicii pentru femei. După ce plăteşte 

taxa, un tânăr o conduce la etajul trei, camera 15. 

Revoltată, se întoarce şi protestează: 

– Bine, dar pe uşă scrie: Director. De ce cu el? 

– Domnişoară, pentru cei 100 de lei ai dumitale ce-

ai fi vrut: un şofer de TIR? 

 

  

Întârziind la şcoală, Lenuţa este întrebată de 

învăţătoare care e motivul. 

– A născut mama, răspunde ea. 

– Bine, dar tatăl tău e plecat în străinătate de trei 

ani... 

– Într-adevăr, însă îşi scriu regulat.  

Auzind discuţia, Bulă afirmă: 

– Ce înseamnă să ai un pix atât de lung! 

 

  

– Copii, care lucru din lume e cel mai dulce? 

întreabă profesorul. 

Copiii au început să înşire: miere, zahăr, ciocolată, 

bomboane... Când a venit rândul lui Bulă, a răspuns: 

– O femeie goală! 

Indignat, profesorul l-a dat afară din clasă şi i-a 

spus să vină a doua zi cu taică-su. A doua zi Bulă a venit 

singur şi a explicat: 

– Tata a spus că nu vrea să stea de vorbă cu un 

homosexual! 
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O doamnă face observaţie unei domnişoare: 

– De ce nu îţi pui sutien? Nu vezi că-ţi joacă sânii? 

– Asta nu e datorită sutienului, ci pentru că nu pot 

să opresc vibratorul... 

 

  

– Aţi avut o legătură serioasă cu acest bărbat?  

– Da. 

– Cât timp a durat? 

– O jumătate de oră! 

 

  

– Iubito, suntem căsătoriţi de numai zece zile, însă 

dacă vreodată vei dori să mă înşeli, te rog să-mi spui în 

prealabil. 

– Dar de ce mi-o spui atât de târziu? 

 

  

Un bărbat se afla cu o tânără într-o cameră de 

hotel. Beau şampanie şi bărbatul începe să o mângâie, 

căutând frenetic ceva. 

– Domnule, şopteşte tânără, eu sunt model. Îi pozez 

lui Dali şi ceea ce căutaţi dumneavoastră se găseşte sub 

urechea stângă. 

 

  

Q De ce fetele care vor să-și păstreze silueta 

practică sexul intensiv? 

A Au auzit că sexul nu conţine calorii! 
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La un bal mascat maestrul de ceremonii se apropie 

de o tânără complet goală, dar care poartă mânuşi negre şi 

pantofi negri. 

– Nu vă supăraţi de îndrăzneala mea, dar aş vrea să 

ştiu în ce sunteţi deghizată? 

– Nu v-aţi dat seama? Sunt în cinci de pică. 

  

  

– Doamnă, ce cal superb călăriţi! 

– Vreţi să călăriţi şi dumneavoastră? 

– Sigur. 

– Bine, aşteptaţi să duc calul în grajd! 

 

  

O tânără se confesează unei prietene: 

– Dacă ai ştii ce lucru minunat mi s-a întâmplat 

aseară! Mergeam pe stradă, când deodată un bărbat a 

început să mă urmărească. Intru în casă, el după mine. Mă 

aşez la masă, mănâncă şi el. Mă culc, vine şi el în pat. Mă 

regulează de câteva ori, apoi pleacă. Mă tot gândesc şi nu 

înţeleg: ce-a vrut omul ăsta de la mine? 

 

  

În zorii zilei, un tânăr, ţinând de mână o blondă, 

sună la uşa unui apartament. Dinăuntru iese un bărbat în 

vârstă care îl priveşte, apoi spune încruntat: 

– Domnule, în primul rând mi-ai promis că-mi vei 

aduce fiica acasă înainte de miezul nopţii... Iar în al doilea 

rând – domnişoara nu este fiica mea... 



 

 
170 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Spre sfârşitul orelor de program, şeful serviciului e 

oprit de un angajat care-i spune conspirativ: 

– Şefule, vreau să-ţi spun un secret. Unul dintre 

funcţionarii noştri e homosexual! 

– Cine-i acela?, se încruntă şeful. 

– Dacă mă săruţi îţi spun... 

 

  

– Dragi copii, astăzi e ultima oră de curs împreună. 

Vreau să fie o oră în care să ţin o prelegere pe o temă 

liberă. Despre ce v-ar interesa să vorbesc? 

– Despre sex! Despre amor, domn' profesor. 

– Da?! Bine! Aflaţi, băieţi, că amorul se poate face în 

mai multe feluri... cu mai multe lucruri... Poţi regula o 

femeia cu degetul, cu limba, cu nasul, cu... şi cu... Ah, am 

uitat! Sunt sigur că mai era ceva!  

 

  

– Vai ce nas mare are soţul tău! 

– Da, dar nu-i adevărat... 

 

  

– Draga mea, de ce nu-mi spui niciodată când eşti 

mulţumită deplin? 

– Ai uitat că mi-ai interzis să te sun la serviciu? 

 

  

– Hei, frumoaso, cred avem acelaşi drum! 

– Nu cred! Eu nu merg în pizda mă-tii! 
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Manuela îi mărturiseşte mamei că este însărcinată. 

Urmează un scandal răsunător şi o mulţime de acuzaţii. 

– Nici eu nu ştiu cum s-a întâmplat, suspină micuţa. 

Trebuie să-şi fi băgat Necuratul coada. 

Mama răstindu-se:  

– Era de datoria ta să-i întorci spatele Necuratului. 

– Aşa am şi făcut, se înroşeşte Manuela, dar tocmai 

cu spatele a fost al naibii de frumos! 

  

– Patru bărbaţi m-au 

violat! 

– Parcă spuneai că au 

fost doi. 

– Da, însă când am 

strigat după ajutor, au 

mai venit încă doi. 

 

  

– Doctore, ieri un 

bolnav psihic m-a 

violat de două ori! 

– Sora, de ce nu ai 

chemat sanitarul? 

– Pentru că sanitarul e 

homo. 
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Un american stă de vorbă cu un rus: 

– La noi justiţia e absurdă, spune americanul. La 

Miami o turistă a fost amendată cu 1.000 de dolari pentru 

că avea chiloţi albi cu stele albastre. S-a considerat că 

profanează drapelul american. 

– La noi e şi mai rău. La noi o tipă care făcea 

nudism a fost condamnată la 15 ani în Siberia. S-a 

considerat că profanează barba lui Lenin. 

 

  

Un homosexual trece pe lângă o clădire aflată în 

construcţie. Din neatenţia unuia dintre muncitorii aflaţi 

sus pe scări, îi cade o cărămidă în cap. 

Gay-ul se enervează: 

– Zidar nenorocit!  

Zidarul îi replică flegmatic: 

– Mai du-te-n pula mea! 

Radios, homosexualul îşi schimbă atitudinea: 

– Ah, arhitectule! 

 

  

Un individ doreşte să-şi reguleze nevasta într-o zi 

nu tocmai potrivită, aşa că se gândeşte să folosească un 

prezervativ. Prezervativul era însă găurit, aşa că bărbatul 

îi face un nod. Din păcate, nodul se desface şi femeia, după 

nouă luni dă naştere unui băiat. Peste ani de zile, băiatul 

îşi cumpără o cravată şi îşi roagă tatăl să-i facă nod. 

– Auzi!, îi spune maică-sa, dacă taică-tău ştia să 

facă un nod ca lumea, tu nici nu te năşteai. 
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Plimbându-se prin cimitir, un bărbat zăreşte pe 

cineva regulându-se cu o domnişoară. Apropiindu-se îl 

roagă: 

– Lasă-mă şi pe mine! 

– Ia lopata şi dezgroapă-ţi şi tu una! 

 

  

Un medic şi nevastă-sa au avut o ceartă dis-de-

dimineaţă. 

– Nu eşti așa de bună în pat cum ai fost altădată!, a 

zis soţul şi a plecat nervos la serviciu. După un timp, el s-a 

decis să-şi ceară scuze şi a sunat acasă. 

– De ce a durat atâta până ai răspuns?, a întrebat el. 

– Am fost în pat. 

– Dar ce faci în pat la ora asta? 

– Caut o altă opinie. 

 

  

Un tânăr de 19 ani, îi povesteşte tatălui său: 

– Azi, un tip m-a luat drept femeie. În timp ce 

stăteam pe bancă a încercat să mă pipăie. 

– Și tu ce-ai făcut? Ai fugit? 

– Cum să fug cu tocurile astea înalte? 

 

  

– Cum aţi reuşit să rămâneţi însărcinată la vârsta 

asta?, o întreabă medicul pe o bătrână. 

– Păi, îi ştiţi pe tinerii de astăzi, povestește-le tot, 

arată-le tot, dă-le să încerce... 
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După ce o consultă, medicul îi spune tinerei: 

– Domnişoară, ar trebui să vă căsătoriţi. 

– Domnule doctor, dar am fost de trei ori 

căsătorită. 

– Atunci de ce sunteţi virgină? 

– Nu sunt eu de vină! Primul soţ era arhitect şi 

făcea numai proiecte, al doilea era actor şi doar juca rolul 

soţului, iar al treilea era meşter zugrav şi spunea gata, 

mâine începem. 

 

  

Mirele, trecut de 70 de ani, rămas singur cu tânăra 

mireasă, o întreabă: 

 – Spune, maică-ta te-a iniţiat cât de cât în tainele 

iubirii? 

– Nu, răspunde fata roşind. 

– Asta nu e deloc bine. Eu le-am cam uitat. 

 

  

La un concurs televizat. Se dă tema:  

– Sunteţi într-un restaurant cu o domnişoară care 

vă atrage irezistibil. Pe neaşteptate simţiţi că trebuie să 

mergeţi la toaletă. Cum vă manifestaţi într-o asemenea 

situaţie? 

Câştigătorul concursului dă următorul răspuns: 

– Domnişoară, vă rog să mă scuzaţi, ies pentru o 

clipă să dau mâna cu un foarte bun prieten pe care 

intenţionez să vi-l prezint şi dumneavoastră puţin mai 

târziu. 
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O fetiţă în vârstă de 15 ani află cu stupoare de la 

medicul ginecolog că este însărcinată. 

– Dumnezeule, mai bine mergeam cu părinţii mei 

la cinematograf. 

– Și de ce nu te-ai dus?, se interesează medicul. 

– Rula un film interzis tinerilor sub 16 ani. 

 

  

Un violonist se întoarce acasă după concert şi are 

surpriza să găsească nevasta în pat cu un vecin de pe 

palier. Indignat, violonistul priveşte spre cuplu şi urlă: 

– Ce cauţi, domnule, gol cu nevastă-mea în pat? 

– Linişte!, îi cere vecinul cu capul lipit de sânul 

drept al femeii: ascult muzică, e divin! 

– Ce muzică?, întreabă violonistul. 

Vecinul îi face semn să se aplece şi să-şi lipească 

urechea de celălalt sân. Violonistul stă un timp cu urechea 

pe sânul stâng al nevestei sale şi, nervos, spune că nu aude 

nimic. Nici vorbă de muzică... 

– Normal, spune vecinul, fiindcă nu eşti, ca mine, în 

priză! 

 

  

Proaspeţii căsătoriţi au găsit un moment pentru 

giugiuleli. În timp ce îşi mângâia de zor soţia, George îi 

şopteşte la ureche: 

– Mă laşi să te sărut acolo unde nu te-a atins nici un 

bărbat? 

– Da, dar uşurel. Mă gâdil extraordinar la călcâie. 
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Un colectiv de savanţi proiectează un robot care să 

înlocuiască bărbatul în casă. Trec la faza testării. În cameră 

intră o americancă şi iese după 15 minute. 

– Fantastic! Fenomenal! 

Intră apoi o rusoaică; iese după o jumătate de oră: 

– Haraşo! Frumos! 

Intră şi o româncă şi, după o zi, iese robotul fugind, 

iar românca după el ţipând: 

– Fire-ai tu să fii, spuneai că ţi s-au terminat 

bateriile, dar de fugit poţi să fugi! 

 

  

Micuţa năvăleşte în camera părinţilor în toiul 

nopţii în timp ce aceştia se regulau. 

– Tăticule, dă-mi şi mie suc. Până aduci tu paharul 

pot eu s-o legăn pe mama. 

 

  

Pe şoseaua Ploieşti-București un ţăran opreşte un 

camion. Ameninţându-l cu securea, îl obligă pe şofer să se 

masturbeze de câteva ori. Când acesta din urmă zice că nu 

mai poate, ţăranul strigă: 

– Măria, ieşi din tufiş! Uite, omul ăsta te va duce 

până la Bucureşti. 

 

  

– Georgiana, ce dulce e copilaşul tău! 

– Da, din greşeală am înghiţit bomboane în loc de 

anticoncepţionale! 
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Un impotent încercase toate tratamentele posibile 

pentru a obţine o erecţie acceptabilă. În cele din urmă, un 

prieten îl sfătuieşte: 

– Du-te, mă, la un film porno! Rulează vreo trei la 

Central. 

Zis şi făcut. După vreo 20 de minute de proiecţie 

băiatul îşi vâră mână în pantaloni, descoperă o erecţie 

magnifică şi trage un urlet de fericire. Vecinul din dreapta 

îl apostrofează: 

– Domnule, în primul rând la cinema, în templul 

artei nu se zbiară ca în junglă. În al doilea rând, de ce-ai 

pus mâna pe penisul meu? 
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Programul de lucru s-a terminat de mult. Secretara 

directorului se decide să plece şi ea. Şi exact când se 

pregătea în faţa oglinzii şeful deschide uşa pe neaşteptate. 

– De ce nu ciocăneşti, şefu'? 

– Tocmai pentru asta am venit... 

 

  

Pentru proiectul de emblemă a AMORULUI a fost 

organizat un concurs internaţional. Reprezentantul 

României, căruia i s-a decernat premiul întâi, a prezentat 

un desen în care erau înfăţişate un trandafir, o mască de 

gaze şi un prezervativ. Juriul şi-a motivat decizia motivând 

că trandafirul este simbolul frumuseţii amorului, masca de 

gaze simbolul luptei împotriva războiului, iar prezer-

vativul – simbolul luptei împotriva flagelului SIDA. Întors 

acasă românul mărturiseşte unui prieten: 

– De fapt eu am vrut să sugerez cu totul altceva şi 

anume: să faci dragoste cu prezervativ e ca şi cum ai 

mirosi trandafirul cu masca de gaze! 

 

  

Înaintea plecării în călătoria de nuntă, fiica e 

sfătuită de mama ei: 

– Ca să fii sigură, la cină comandă pentru el o porţie 

mare de raci. Asta, ca să-i crească bărbăţia. 

La înapoierea din voiaj, fiica îi mărturiseşte mamei: 

– Toate astea sunt fleacuri. În fiecare seară i-am 

comandat o duzină de raci, dar în nicio noapte nu m-a 

putut regula mai mult de opt ori... 
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O tânără cu sex-appeal se duce la plajă. Intrând în 

vestiar, își dă seama că şi-a uitat bikini acasă, îşi pune 

sutienul şi intră aşa. Pe plajă găseşte o tăbliţă, şi fără să se 

uite la text se acoperă cu ea și adoarme.  

Când se trezeşte, ce să vadă? Lângă ea se formase o 

coadă alcătuită din câteva sute de bărbaţi. Aruncând o 

privire pe tăbliţă citeşte: Pauză între 12 şi 13. Supărată, 

întoarce tăbliţa pe partea cealaltă, dar şi de data asta fără 

să se uite la text. 

 Se culcă şi adoarme din nou. Când se scoală, deşi 

soarele strălucea puternic în preajma ei, nu mai era 

nimeni. Privind tăbliţa citeşte: Adâncimea – 3 metri. 

 

  

Două doamne stau de vorbă despre bărbaţii lor: 

– Soţul meu e sută la sută impotent! 

– Al meu e 300 la sută! 

– Cum aşa? 

– Păi, sută la sută a fost de când îl ştiu, iar ieri 

căzând de pe scară şi-a rupt degetul şi şi-a muşcat limba! 

 

  

Rămânând însărcinată, o prostituată se duce la 

tribunal să ceară pensie alimentară pentru copil.  

Judecătorul adună toţi bărbaţii cu care se culcase 

femeia în ultimul timp şi o întreabă: 

– Acum, spune care dintre ei e tatăl? 

– Domnule judecător, după ce mâncaţi o farfurie de 

fasole, puteţi şti din cauza cărei boabe v-ați pârţâit?... 
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Manuela, în vârstă de 15 ani, se întoarce acasă la 4 

dimineaţa. Supărată, mama o întreabă: 

– Unde ai fost până la ora asta? 

– Am stat cu George în camera lui. 

– În camera lui George? Şi ce-aţi făcut? 

– După un timp, am ajuns în pat. 

– Și după aceea ce s-a întâmplat? 

– Habar n-am cum se numeşte, dar ştiu că de-acum 

înainte va fi hobby-ul meu! 

 

  

Gogu o tromboneşte pe Maricica: 

– Maricica, nu vrei să facem copii împreună? 

– Ba da. Dar nu prea ştiu cum. 

– Nu-i nimic, îţi arăt eu imediat. E ca şi cum 

amesteci cu făcăleţul într-un ceaun ca să faci mămăligă 

bună. 

După vreo oră: 

– A fost minunat! Dar unde e copilul?, întreabă ea. 

 – Ei, copilul trebuie să-l aşteptăm încă nouă luni. 

– Da? Atunci de ce ne-am oprit din amestecat? 

 

  

Pe malul mării, doi homosexuali se destrăbălau. 

Trecând pe acolo, un poliţai îi întreabă ce fac: 

– Păi, prietenul meu era să se înece, iar eu m-am 

gândit să-l salvez. 

– În astfel de cazuri, se face respiraţie gură la gură! 

– Păi, noi cu asta am început. 
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– E nemaipomenit de distrat soţul meu!, se 

confesează o tânără căsătorită prietenei ei. Imaginează-ţi, 

aseară ne regulam când a început să sune la uşă, iar el s-a 

dus să deschidă... 

– Și te-a lăsat aşa? 

– Nu, m-a luat cu el! 

 

  

Două sex-staruri se pregătesc să meargă la o 

petrecere. 

– Ai uitat să-ţi iei chiloţii, spune una. 

– Ce-s, tâmpită? Tu când mergi la un concert îţi pui 

vată-n urechi?... 
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Medicul iese gâfâind din cabinetul său: 

– Aţi avut dreptate!, zice el soţului pacientei. 

– La ce vă referiţi? 

– Soţia dumneavoastră e într-adevăr frigidă! 

 

  

– Fetiţa mea, ai numai 15 ani neîmpliniţi şi vrei 

deja anticoncepţionale? 

– Da, mamă! Cine-mi garantează că voi avea şi de-

acum înainte norocul pe care l-am avut în ultimul an? 

 

  

În noaptea nuntii, din cauza emoţiei, mirele 

eşuează la prima încercare: 

– Iubito, ştii, am auzit că în astfel de situaţii, dacă 

partenera o ia în mână, ajută. 

Mireasa o ia întâi cu o mână, apoi cu cealaltă. Şi 

procedează aşa toată noaptea, dar în zadar. Spre 

dimineaţă, extenuată zice: 

– Scumpule, nu mai pot, mă dor mâinile. 

 – La naiba, exclamă mirele. Ce ghinion să am o 

soţie suferindă de mâini! 

 

  

După o noapte de amor bărbatul se apropie de 

fereastra camerei de hotel pentru a verifica dacă nu i s-a 

furat Lăstunul. 

– O, deci şi maşina tot mică o ai!, zice domnişoara 

urmărindu-l privirea. 
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Doi tineri fac nebuneşte dragoste pe o masă, într-

un restaurant: 

– Să nu intre cineva!, spuse ea. 

– Tu chiar nu simţi că a intrat, iubito?! 

 

  

– Nu mai plânge, fata mamei. O să-l uiţi cu timpul, 

nu era de nasul tău. O să-ţi găseşti alt băiat potrivit. 

– Da, mamă, este adevărat! Dar până îmi găsesc alt 

băiat, pe mine cine mă mai regulează în noaptea asta? 

 

  

– Copile, taică-tu este acasă? 

– E-n baie, nene! 

– Atunci cheam-o pe maică-ta!  

– Şi ea este în baie, nene! 

– Atunci este clar! Mă întorc după un sfert de oră! 

– Nu cred! Cred că vor rămâne mult timp acolo! 

 – Aşa de tare este tăticul tău? 

– A, nu! Dar le-am înlocuit vaselina cu ulei! 

 

  

Un bătrânel îi dă următorul sfat nepotului său 

căsătorit de câteva zile: 

– Nepoate, în fiecare zi să te duci în baie şi să te 

auto-satisfaci cu mâna! 

– De ce, bunicule? 

– Pentru ca nevastă-ta să priceapă că poţi să te 

descurci perfect şi fără ea! 
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Şoricelul s-a căsătorit cu frumoasa elefănţică. Când 

să-şi facă şi el datoria de bărbat, elefănţica se înţepă într-

un ciot şi ţipă amarnic: 

– Da, ştiu, iubita mea soţie! Prima oară doare! 

 

  

Dimineaţa târziu, după nuntă, soţul sforăie fericit 

în pat. Soţia, epuizată, se târăşte cu greu până la baie şi, 

privindu-se în oglindă, mormăie: 

 – Când spunea că economiseşte de 25 de ani, eu 

credeam că se referă la bani. 

 

  

A trecut şi noaptea nunţii. Soţia plânge. 

– De ce plângi, fata mea, ce s-a întâmplat? Aşa de 

rea a fost noaptea nunţii? 

– Nu, mamă, noaptea a fost minunată, dar 

dimineaţa, când s-a trezit din somn, nesimţitul m-a 

întrebat: «Ei, când ne mai vedem, păpuşico?». 

 

  

După nunta de aur, soţia vrea să fie seducătoare, 

sperând într-o nouă lună de miere. Se dezbracă în pielea 

goală, se parfumează peste tot, se întinde în pat cu 

picioarele desfăcute şi aşteaptă. 

– Dar de ce întârzii atâta în baie, iubitul meu soț? 

– Vin imediat! Numai să-mi spăl dinţii! 

– O, că bine zici! Spală-i, te rog, şi pe ai mei. Sunt 

acolo în baie, pe dulăpior! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

185 

  

Fiul îşi face bagajele: 

– Tăticule, vreau aventuri, emoţii tari, să regulez 

cele mai frumoase femei. Nu încerca să mă opreşti! 

– Cine te opreşte? Eu vin cu banii, dacă mă iei! 

 

  

Un exhibiţionist, gol, doar cu un trenci pe el, se 

postează în faţa unei doamne frumoase şi-şi desface larg 

trenciul. Femeia se uită calm la ce vede, zâmbeşte şi spune: 

– Cam ruptă căptuşeala dumitale, domnule!  

 

  

Un tânăr este agăţat de o prostituată şi invitat la ea 

acasă. Ajuns aici, tânărul rămâne stupefiat de gustul 

desăvârşit al apartamentului, de biblioteca impresionantă 

a fetei şi de comportamentul elegant şi stilat al acesteia. 

– Ce pregătire ai? întreabă el foarte curios. 

– Am terminat Conservatorul, iar acum două 

săptămâni mi-am susţinut teza de doctorat în filologie. 

– Bine, nu înţeleg, eşti frumoasă, tânără, cultivată, 

stilată, distinsă, cum ai ajuns prostituată? 

– Am avut noroc! 

 

  

Cioc, cioc, cioc: 

– Cine este? 

– Instalatorul, doamnă. 

– Un moment, sunt în furou. Aşa... Acum poţi intra, 

l-am dat jos. 
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O fetiţă de cinci anişori o întreabă pe mama sa: 

– Mămico, ce este acela orgasm? 

– Nu ştiu, fetiţa mea!, întreabă-l pe deşteptul ăla de 

tac-tu! 
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După o relaţie de sex cu un partener de o noapte. 

– Să ştii că sunt cu analizele la zi. Nu am SIDA. 

– Foarte bine. Nu aş fi vrut să o iau şi a doua oară. 

 

  

– Îţi aduci aminte de prima noastră noapte de 

dragoste? Doamne, ce bine ne mai regulam. N-ai avut timp 

nici măcar să-ţi dai jos ciorapii! 

– Da, dar acum, până te hotărăşti, am timp să 

împletesc două perechi. 

  

  

Două fete bătrâne vor să cumpere două banane. 

Vânzătorul le avertizează: 

– Regret, dar nu vindem decât de la patru bucăţi în 

sus! 

Una dintre domnişoare exclamă: 

– Cumpărăm patru, ce să facem? Dar asta înseamnă 

că va trebui să mâncăm două! 

 

  

Discută doi prieteni: 

– Viaţa este o porcărie!, zice unul dintre ei. 

– Cum aşa?, întreabă celălalt. 

 – În sfârşit, după 20 de ani de căsătorie, ieri am 

aflat de ce s-a căsătorit nevastă-mea cu mine! 

– De ce?, întreabă prietenul foarte curios. 

– Fiindcă un vibrator nu s-ar duce niciodată 

duminica la piaţă! 
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Un tânăr se prezintă la recrutare, în faţa comisiei 

medicale. 

– Dezbrăcarea! Hai, repede, la piele!, comandă şeful 

comisiei medicale. 

– Domn' doctor, eu nu pot să mă dezbrac!, zice unul 

dintre recruţi. 

– De ce, mă, tu nu poţi ca toată lumea? 

– Păi, dacă-mi dau chiloţii jos, intru automat în 

erecţie. 

Şi, într-adevăr, membrul ţâşneşte cu putere afară, 

ca un proiectil. Nevenindu-i să creadă, medicul îi ordonă 

să-şi pună chiloţii pe el şi apoi să şi-l scoată din nou. 

Minune! Dara vela ţâşneşte ca un proiectil dintre 

picioarele băiatului. 

– Auzi, tinere! zice şeful comisiei medicale, n-ai 

vrea să scapi de armată? 

– Oho, şi încă cum! Dar ce trebuie să fac pentru 

asta? 

– Să-mi dai mie chiloţii ăştia! 

 

  

Soţul vine acasă, mai devreme ca de obicei, şi-şi 

surprinde nevasta regulându-se în pat cu alt bărbat. Îl 

ridică pe tip de pe nevastă-sa, îi trage un toc de bătaie şi-l 

aruncă pe uşă afară. În acel moment, se deschide uşa 

şifonierului şi de acolo iese alt bărbat, în pielea goală. 

– Mulţumesc, domnule, că l-aţi expediat în sfârşit 

pe virilul ăla. Începusem să cred că astăzi nu voi mai apuca 

să regulez... 
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– Pe vremea bunicii, sora cea mai mică se bucura 

când se mărita sora cea mare, întrucât îi venea mai repede 

rândul la măritiş. Astăzi se bucură de două ori mai mult. 

– De ce se bucură de două ori mai mult? 

– Fiindcă va moşteni mai repede vibratorul... 

 

  

Mama discută intimităţi cu fiica sa: 

– Mămică, mereu îmi spui că dragostea trece prin 

stomac! 

– Dar, chiar aşa este, fetiţa mea! 

– Ei bine, mamă! Azi noapte am descoperit o cu 

totul altă cale! 

 

  

Doi prieteni, tineri şi virili discutau între ei:  

– Ce crezi tu, amice, că este onania? 

– Cel mai grozav mijloc de a-ţi lua fericirea în 

propriile mâini! 

 

  

Doi prieteni stau de vorbă: 

– Soţia mea a primit o educaţie aleasă. De câte ori 

suntem în pat, foloseşte doar denumirea ştiinţifică a 

organelor genitale, ca să nu mă şocheze! 

– Şi a mea este o fanatică a bunelor maniere, a 

igienei şi a curăţeniei! Niciodată nu pune mâna pe 

daravela mea! Când simte că trebuie să o ia în gură, 

foloseşte furculiţa! 
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Două doamne respectabile se plimbă pe stradă și 

văd un afiş: ”Omul cu falusul cel mai mare, cel mai tare şi 

cel mai rezistent din lume. Intrarea numai – 5000 de lei”. 

Cele două doamne plătesc şi intră la circ. Apare maestrul, 

pune pe masă o nucă de cocos, o trosneşte cu falusul şi 

începe să curgă laptele. 

– Maestre!, zice una dintre doamne, acum 20 de ani 

făceai acelaşi lucru cu o nucă obişnuită! 

– Este adevărat, domniţă! Bătrâneţile, ce să-i faci? 

Între timp, m-a mai lăsat şi pe mine vederea! 

 

  

O amantă de lux i-o arătă unei colege de breaslă pe 

fiica ei de numai cinci săptămâni: 

– Nu-i aşa că e adorabilă? 

– Da, este o scumpete!, zice colega de suferinţă. 

– Şi unde mai pui, că ştie deja să stea pe spate! 

 

  

Scandal mare. Se ceartă doi soţi: 

– Doamne, unde mi-o fi fost capul când te-am cerut 

de nevastă?, zice soţul. 

– Cum, unde? Ai uitat deja? Acolo unde nu mai ai 

nimic de treabă. La două palme mai jos de buricul meu!, 

răspunde soţia. 

  

  

Q De ce vin fetele la mare? 

A Fiindcă s-au săturat de mică! 
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– Şi de ce ați dori, doamnă, să divorţaţi?, întrebă 

judecătorul. 

– Nu mai rezist fizic, domnule judecător. Mă 

extenuează. Vrea să facem dragoste 10-15 ori, zi şi noapte. 

Sunt frântă. 

În acel moment, se ridică în sală o doamnă, care, cu 

o voce tremurândă şi plină de dorinţe, îl roagă pe 

judecător: 

– Domnule judecător, vă rog să aprobaţi imediat 

acest divorţ! 

– De ce, doamnă? întreabă judecătorul. 

– Fiindcă îl vreau eu, pentru mine, pe acest 

fenomen de bărbat, de care doamna s-a săturat, cu 

daravela lui nemaipomenită! 

 

  

Prinzându-şi mâna la freza-disc, muncitorul 

fruntaş și-a retezat-o. Se înscrie la rând pentru transplant. 

La Banca de organe sunt, însă, numai mâini de femeie. 

Nevrând să riște, muncitorul fruntaş acceptă să i se 

transplanteze o mână de femeie. Operaţia a reuşit perfect, 

totuşi, fruntaşul solicită reoperarea. 

– De ce vrei să te repetăm operația?, întrebă 

chirurgul şef, care condusese operaţia. 

– Domnule doctor, mâna este pricepută, harnică, 

dar am mari necazuri cu ea. 

– Ce necazuri?, întrebă medicul uimit. 

– Ori de câte ori fac pipi, rămâne câte o oră crispată 

pe mădular... 
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Un sat de munte cu oameni cuminţi, fete mari şi 

femei foarte cinstite. În plină noapte, Sevastiţa, soţia lui 

Ion, stă la poartă cu fustiţa în talie și cu chiloţii în vine, 

mestecând de zor seminţe. Trece plutonierul din sat, care 

o întreabă: 

– Sevastiţo, ce faci aici, cu fusta în talie şi cu chiloţii 

în vine? 

Fata îşi întrerupe activitatea de mestecat seminţe 

şi exclamă mirată, uitându-se în jos la păsărică sa: 

– Doamne, dar când a terminat nesimţitul ăla şi a 

plecat fără ca eu să-mi dau seama? Şi nici măcar la 

revedere nu mi-a spus! Porcul! 

 

  

 Se întâlnesc doi prieteni: 

– Este adevărat că soţia ta a avut relaţii intime cu 

un armăsar? 

– Da, este adevărat. Este un armăsar alb, frumos, cu 

o daravelă mare şi puternică. O înţeleg de ce a procedat 

aşa! 

– Cum?! Eşti de acord cu ce a făcut soţia ta? 

– Bineînţeles! Nicio iapă nu ar fi putut să-i reziste 

acestui armăsar! 

 

  

Ion o prinde pe Măriuţa pe câmp şi-i zice: 

– Fă, Măriuţo, ce-ai zice dacă te-aş trânti jos, aş 

rupe hainele de pe tine şi ţi-aş răpi fecioria? 

– Aş zice că eşti un vrăjitor... 
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Profesorul întreabă în clasă: 

– Copii, voi ştiţi cine a inventat roţile dinţate? 

– Hans Dieter Miller din Hamburg, domnule 

profesor!, răspunde o elevă isteaţă. 

– Foarte bine! Bravo! Dar cine a inventat cântecul 

tirolez? 

– Hans Dieter Miller din Hamburg, răspunse şi 

isteţul de Bulişor. 

– Nu, mă, Bulişor. Tu acum te-ai luat după colega ta 

isteaţă din clasă şi repeţi ca un papagal. 

– Ba nu, domnule profesor! Tot Hans Dieter Miller 

a inventat și cântecul tirolez, după ce şi-a prins testicolele 

între roţile dinţate. 
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În urma unui accident, un bărbat rămâne fără 

testicule. I se implantează un testicul de lemn şi unul de 

metal. După douăzeci de ani, doctorul care îi făcuse 

operaţia îl întâlneşte şi-l întrebă: 

– Ei, domnul meu, cum o duci? 

– Excelent, doctore! Sunt sănătos, am doi copii 

mari, frumoşi! 

– Nu se poate, domnule! Asta este imposibil! 

– Ba da, doctore! Unul este Pinocchio şi celălalt 

este Terminator. 

 

  

Un deputat român, mic şi sfrijit, dar cu pile, ajunge 

la Paris. Aici vrea şi el să aibă o aventură cu o negresă. 

Înainte de a merge la un bordel, un alt parlamentar, mai 

versat în această privinţă, îl învaţă: 

– Vezi că aici prostituatele negre se agaţă cu 

parola: «Domnişoară, fumezi?» 

Ajung la bordel. Pirpiriul agaţă o negresă tânără şi 

frumoasă: 

– Domnişoară, fumaţi? o întreabă el. 

– Două pachete pe zi, dar niciodată chiştocuri! 

 

  

Doi pensionari privesc la televizor: 

– Ia te uită! zice unul dintre ei. Ăștia au început să 

dea filme porno şi la «Actualităţi!» 

– Schimbă-ţi ochelarii! Nu-i decât Fidel Castro, care 

mănâncă o banană... 
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Un indian vine la şeful de trib și-l întreabă: 

– Mare şef de trib, cum pui numele noilor membri 

ai tribului tău? 

– Păi, simplu: depinde de ce văd în momentul în 

care se naşte copilul. De exemplu: Răsărit de Soare, 

Susurul izvorului. Cămila preeriei. Dar de ce mă întrebi, 

mă, Doi câini care şi-o pun? 

 

  

După ce descoperă câţiva partizani într-un sat, 

nemţii ordonară să se adune toţi sătenii pe platoul din faţa 

primăriei: 

– Pentru colaborarea cu aceşti bandiţi, toţi bărbaţii 

vor fi expediaţi în lagărele de concentrare, femeile vor fi 

trimise în Germania, iar babele vor fi de îndată regulate de 

proprii lor bărbaţi sau de alţi oameni din sat. Executarea! 

ordonă şeful SS! 

Un ţăran tânăr face un pas înainte şi zice: 

– Domnule ofiţer, vă rog să nu faceţi asta cu bunica 

mea. Are peste 80 de ani. 

– Tu să taci din gură, neisprăvitule!, strigă din 

spate bunica sa. Războiul este dur, dar are legile lui, care 

trebuie respectate! 

 

  

Înainte de noaptea nunţii, mirele îşi întreabă 

emoţionat mireasa: 

– Spune-mi, iubito, eşti fecioară? 

– Nu, dragule, Capricorn! 
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O bătrânică, în staţia de tramvai: 

– Maică, ce tramvai e ăla? 

– Treisprezece, babo! 

– Eşti sigur, sigur? 

– Păi, dacă scrie pe el. 

– Las' că acum două zile am văzut pe un gard că 

scria "pulă", şi, când am intrat, era depozit de lemne. 

 

  

Se întâlnesc doi prieteni: 

– Când te-ai întors din America? 

– Astăzi! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo! 

Când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soţia mea, care 

era gravidă. Spune-mi, acum cum este? Nu am văzut-o 

încă, vin direct de la aeroport. 

– Păi, cum să fie! Tot gravidă, aşa cum ai lăsat-o ! 

 

  

Fetiţa de 15 ani vine acasă cu hainele răvăşite, cu o 

faţă obosită, dar cu un sentiment de mare satisfacţie 

citindu-i-se pe chip. Speriată, mama o întreabă: 

– Ce s-a întâmplat, fetiţa mea? Te-a călcat vreo 

maşină? 

– Nu, mamă!, şopteşte fata. Doar şoferul! 

 

  

O banană către un vibrator:  

– De ce tremuri aşa? Oricum, pe tine nu te mănâncă 

după aceea. 
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Un septuagenar, declarat tatăl copilului, la con-

curenţă cu alţi zece bărbaţi care o regulaseră pe 

nevinovata femeie, iese râzând în hohote din sala de 

tribunal: 

– I-am păcălit! I-am păcălit! Doamne, cât sunt de 

proşti! Pentru testul de paternitate mi-au recoltat sânge 

din degetul arătător, în timp ce eu am regulat-o cu cel 

mijlociu! 

 

  

Mama către fetița sa de 15 ani: 

– Fetiţa mea, este adevărat că te regulezi cu băiatul 

vecinilor de la etajul doi? 

– Este adevărat, mămico! Dar cu băieţelul ăsta mă 

regulez în mod platonic! 

– Cum adică, platonic? Ce-i aia? 

– Vai, mămico, dar neştiutoare mai eşti! Asta 

înseamnă că mă regulez cu el din dragoste, fără să-i cer 

bani! 

 

  

Două babe vorbeau pe tema sclerozei. Una dintre 

ele se plângea: 

– Când mă aflu într-o vizită, deseori uit să mai plec 

acasă. 

Cealaltă zice: 

– Eu, slavă Domnului, n-am scleroză! Uite, ăsta-i 

degetul, aici e cotul... Şi, privind la subsuoară, exclamă: Vai, 

Doamne, dar ce-i cu organul meu genital aici? 
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Soţul şi soţia sunt în pat. 

– Scumpo, aş vrea să te regulez! 

– Nu se poate! Sunt foarte obosită şi am o durere 

groaznică de cap! 

– Înţeleg, îmi pare rău! 

A doua noapte încearcă din nou, la care soţia: 

– Nu pot, iubitule, am o durere înfiorătoare de 

dinţi. 

– Nu-ţi face griji, înţeleg! 

A treia noapte, o altă tentativă, la care soţia, urlând, 

îi zice: 

– Obsedatule! Eşti un obsedat sexual fanatic! De 

trei nopţi mă tot pisezi... 

 

  

– Dragă, ce surpriză! Nici urmă de păr pubian! Te-

ai depilat? 

– Da' de unde! Eu lucrez la telefoane şi toată ziua 

mi se cere: «un fir, vă rog!» 

– Şi dacă ţi-aş mai cere şi eu un fir, acum ce-ai face? 

– Ţie, iubitule, ţi-aş da Centrala! 

  

  

Maricica vine la Ion acasă: 

– Ionele, ţii minte că anul trecut la discotecă m-ai 

sărutat pe gură, mi-ai pus mâna pe sâni, pe fund şi la 

fofoloancă? 

– Da, Maricico! Ei, şi ce-i cu asta? 

– Păi, am venit să-mi plăteşti pensia alimentară! 
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În noaptea nunţii: 

– Iubitule! Excită-mă! 

– Ce să fac? 

 

  

– Ce-ai păţit, femeie?, întreabă şeful de post. 

– Ăştia trei m-au violat de m-au rupt, domn, şef! În 

toate găurile pe care Bunul Dumnezeu mi le-a dat! Mi-a 

plăcut, dar la urmă m-au bătut rău de tot. 

– Ştii, frumoaso, va trebui să facem reconstituirea. 

Eşti de acord? 

– Da, domn' şef. Faceţi ce reconstituire vreţi şi de 

câte ori trebuie.  

Toţi poliţiştii din secţie, portarul, şoferii, inclusiv 

şeful de post au reconstituit faptele timp de trei ore. La 

urmă, obosiţi cu toţii, dar satisfăcuţi, o întreabă pe fetiţă: 

– Am văzut din reconstituire cum s-au întâmplat 

lucrurile şi vom lua măsuri! Dar nu înţeleg un lucru! 

– Care, domn' şef? 

– De ce la urmă, după ce te-au regulat în toate 

găurile, aşa cum de altfel am procedat și noi la 

reconstituire, te-au luat la bătaie și te-au ciomăgit bine? 

– Ei, domn' şef, m-au bătut după ce le-am spus că 

am SIDA! 

 

  

– Care este asemănarea dintre un gurmand și o fată 

bătrână? 

– Amândoi mor de poftă! 
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Sosind acasă, un bărbat îşi găseşte soţia într-o 

ţinută mai mult decât sumară. 

– Se poate să umbli aşa, scumpa mea soţie? Dacă 

răceşti? De ce nu eşti atentă cu sănătatea ta? De ce umbli 

aşa goală? 

– Păi, dacă nu am cu ce să mă îmbrac! 

– Ce prostie! Tu te vaiți? Uite câte rochii ai! 

Și deschide ușa de la şifonier: 

– Hai să numărăm! Uite: o rochie, două, trei, patru, 

noroc prietene, mamă, ce daravelă ai!, cinci, şase... 
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Un masochist îşi dădu cu ciocanul peste degete, îşi 

zdrobi genunchii, îşi sparse capul cu tesla. Nimic! Durerile 

nu erau suficient de mari pentru a simţi plăcerea sublimă 

pe care o căuta de ani de zile. Se duse la un doctor. 

– Domnule doctor, am încercat cele mai mari 

dureri posibile. Fără rezultat. Acum vreau să trăiesc cea 

mai mare durere! 

– Care este acea durere?, întreabă doctorul. 

– Vreau să simt durerile femeii la naştere. 

– Foarte bine!, zice doctorul. 

Îi dădu nebunului două purgative, după care îi cusu 

anusul. 

 

  

O soţie disperată se adresează unui consultant 

matrimonial: 

– Doctore, mi-e teamă că soţul meu a ajuns în 

situaţia în care îl interesează mai mult mâncarea decât 

regulatul. 

– Dar cum aţi ajuns la concluzia asta? 

– A placat cu oglinzi pereţii bucătăriei. 

 

  

– În fine, iubito, iată-ne în ziua nunţii noastre! 

Doamne, cât am aşteptat clipa asta! Hai să ne regulăm! 

– Iubitule, te rog să ai răbdare cu mine. Trebuie să 

mă obişnuiesc. 

– Dar cu ce să te obişnuieşti, iubita mea? 

– Cu ideea că nu voi mai primi bani pentru regulat! 
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– Femeia din Africa este cea mai răbdătoare femeie 

din lume! 

– Chiar aşa? Mai răbdătoare decât femeia din 

România? 

– Mult mai răbdătoare. Ea suportă să fie înşelată de 

trei ori. De fiecare dată, taie câte zece centimetri din 

daravela soţului necredincios. După aceea divorţează. 

– De ce mai divorţează, după ce l-a nenorocit pe 

bărbat? 

– Fiindcă acolo, în Africa, un bărbat cu scula de 

numai 20 de centimetri nu mai prezintă niciun interes şi 

nu mai are nici un haz! 

 

  

Pe la ora două din noapte, soţul se scoală din somn 

cu chef de regulat. Începe să-şi mângâie soţia, cu gândul de 

a o scula pentru a putea trece la treabă. Dar soţia, 

somnoroasa, e revoltată: 

– Oare chiar era cazul să mă trezeşti, iubitule? Doar 

ştii exact unde se află cele trei găuri ale mele. 

 

  

Se întâlnesc două prietene: 

– Ce eşti aşa de supărată?, întreabă una dintre ele. 

– Am fost aseară la Bulă să ascultăm ultimul CD. 

– O, formidabil! Cred că ai ascultat o muzică 

grozavă! 

– Asta o crezi tu! Patul scârţâia așa de tare, că abia 

se auzea muzica. 
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– Felicitări, domnişoară! Veţi avea gemeni!, zice 

doctorul ginecolog. 

– Dar este imposibil, doctore! 

– De ce, imposibil? Aparatul meu nu dă greş 

niciodată! 

– Dar, doctore, eu nu m-am regulat niciodată de 

două ori în aceeaşi zi! 

 

  

O tânără bonă, venită de la ţară, este trimisă de 

stăpânii ei la un control medical. 

– Totul este în regulă, spune doctorul. Atâta doar 

că trebuie să te vaccinezi. 

– Imposibil, domnule doctor! Nu vreau să mă 

vaccinez! 

– De ce?, se miră doctorul. 

– Păi, ultima oară când m-a chemat doctorul din 

satul meu să mă vaccineze am avut mari probleme. 

– Ce fel de probleme? 

– M-a vaccinat atât de tare şi de adânc, că m-am 

ales cu gemeni! 

 

  

O fetiţă tânără, frumoasă şi nevinovată dădu 

naştere unui copil. Bebeluşul avea pielea neagră, părul 

blond, iar ochii înguşti, cu trăsături de negru, de scandinav 

şi de chinez. Doctorul ginecolog îi spune: 

– Domnişoară, altădată trebuie să fiţi mai atentă 

când vă regulaţi în grup. 
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Fata vine plângând tare acasă. Speriată, mama o 

întreabă ce s-a întâmplat.  

– Mămică, nu mai sunt virgină. Ionel m-a violat azi-

noapte! 

– Vai, nemernicul! Spune-mi, te-a ameninţat? 

– Da! M-a ameninţat într-un mod foarte grosolan. 

– Şi cum te-a ameninţat fata mea? 

 – Mi-a spus că dacă nu accept să mă regulez cu el 

în noaptea care a trecut, n-o să mai încerce niciodată! 

 

  

La secţia de poliţia vine o băbuţă să reclame că a 

fost violată în noaptea trecută. 

– Şi cum s-a întâmplat, măicuţă?, o întreabă ofiţerul 

de serviciu. 

– Cum mergeam aşa pe şosea, începe să explice 

băbuţa, lângă mine a oprit o maşină. Unul solid, aşa ca 

mata, s-a dat jos din maşină, a tăbărât pe mine şi m-a 

violat. 

– Era întuneric? 

– Da, frumosule! 

– Şi nu ai văzut ce marcă avea maşina? 

– N-am văzut, dar oricum nu mă pricep la maşini. 

– Ce culoare era? 

– Nu ştiu, nu am apucat să văd. De culori îmi ardea 

mie atunci, când gemeam şi vedeam numai stele verzi? 

– Dar numărul? 

– Numărul? A, maică, numărul... a fost grozav, n-am 

ce zice! 
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Doi senatori discută între ei: 

– Acum, dacă tot ne-am mărit salariile de 

parlamentari în halul ăsta, am bani să-mi mai angajez încă 

o secretară!, zice unul dintre ei. 

– Dar ce să faci tu cu o a doua secretară?, întrebă 

celălalt senator mirat. 

– O s-o pun să-mi ţină socoteala .... 

 

  

O femeie şi-a dorit tare mult să aibă un copil. În 

fine, a născut un băiat frumos şi voinic, dar tare 

neastâmpărat. Disperată, mama nu ştia ce să mai facă. 

– Fiul meu, copilul meu drag, îi zise ea la un 

moment dat cu lacrimi în ochi. De ce eşti aşa de 

neastâmpărat şi de neascultător? Ştii ce sacrificii am făcut 

eu pentru tine. Mi-am luat de la gură ca să te fac pe tine! 

 

  

Bulă a cunoscut-o pe Zizişor prin telefon și acum o 

aşteaptă la el acasă, pentru o partidă de sex. Apare Zizişor, 

o fetiţă tânără, de vreo 100 de kilograme. Cum intră pe 

uşă, Zizişor zice: 

– Mi-e foame, mă! Ce ai în frigider?  

După ce devorează tot ce era în frigider, muntele 

Zizişor îl ia în braţe pe Bulă, ca pe o minge de fotbal, îl 

aruncă în pat, îi desface şliţul şi, după ce vede ce are acolo 

Bulă, fetiţa zice uimită: 

– Şi cum crezi tu, bă puţică, că pot eu să scot soia 

din grisina asta? 



 

 
206 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Se întâlnesc două prostituate. 

– Ce mai faci, dragă? întreabă una dintre ele. 

– Bine! Muncesc din greu să adun cât mai mulţi 

bani. 

– Şi ce o să faci după ce aduni mulţi bani? 

– O să dorm singură o lună de zile! 

 

  

Întors dintr-o călătorie în Africa, un renumit 

vânător povesteşte: 

– Am ajuns cu barca pe o insulă pustie din mijlocul 

lacului. Am văzut o colibă, înăuntru, o negresă frumoasă şi 

goală îmi face semn să vin lângă ea. Mă dezbrac şi mă 

întind lângă frumoasa negresă. În acel moment, apăru un 

negru uriaş, cu un cuţit mare în mână şi care, rânjind, îmi 

zice: 

– Maha! Maha! Bu-bu! 

– Ce înseamnă asta? întreabă un ascultător. 

– Ori mă laşi să te regulez, ori îţi tai gâtul. 

– Şi pe urmă?, întreabă alt ascultător. 

– De ce mă întrebaţi? Nu vedeţi că sunt viu şi am 

capul pe umeri? 

 

  

Două secretare îşi fac confidenţe intime: 

– Eu prefer să fac dragoste seara, pentru că am tot 

timpul, nu trebuie să stau cu ochii pe ceas. 

– Eu prefer dimineaţa. Ştii, îmi place să plec la 

lucru cu o amintire caldă. 
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Pământul este rotund, dar lumea face dragoste pe 

la colţuri. Asta şi pentru că, deşi suntem câteva miliarde 

bune de oameni, perechile sunt din ce în ce mai 

nepotrivite. 
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Un client îşi face un costum de comandă. După ce ia 

măsurile, croitorul se interesează: 

– Pentru prohab doriţi nasturi sau fermoar? 

– Nasturi, vă rog! 

– De ce? Se utilizează mai mult fermoarele. 

– Ştiţi, fac mai puţin zgomot la cinema ... 

 

  

Cei doi soţi, în extaz, în plină activitate nocturnă. 

Soţul trudeşte din greu. Numai sudoare şi gemete pe capul 

lui. Căscând, după un timp soţia îi zice: 

– Vezi că eu mă culc, iubitule. După ce termini, să 

stingi veioza!  

 

  

Bulă vine acasă de la crâşmă. Se dezbracă în pielea 

goală. Lenuţa îl aşteaptă în pat, goală şi ea, cu picioarele 

desfăcute. Se uită la Bulă cu gura căscată: 

– Bulă, unde este tăria? 

– La cârciumă! 

 

  

Un tip subţirel, sfrijit, pe o bancă. Deodată, o 

pârâitură puternică vine dinspre solida femeie care stătea 

în parc aproape de el. Omul duce mâna la nas şi întreabă 

ironic: 

– Nu vă supăraţi, unde aţi găsit fasole? 

– Dragă, fii serios! Aşa respir eu când mă uit la 

crenvurşti. 
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O vacă era îndrăgostită de un taur frumos, pe nume 

Zambil. Acesta îi făcea el declaraţii de dragoste prin gard. 

Au stabilit să se întâlnească şi să treacă la fapte, a doua zi, 

la păşune. Vaca s-a gătit, s-a rujat, s-a parfumat şi s-a dus 

cântând spre locul de întâlnire. Dar taurul nu a venit. 

Seara, văcuţa l-a zărit ieşind din grajd şi, cu lacrimi în ochi, 

i-a spus: 

– Zambile! De ce n-ai venit la păşune, Zambile? 

– Spune-mi numai Zam! Bile nu mai am! 

 

  

La o petrecere, se joacă un joc al sincerităţii; îl 

joacă trei femei măritate. 

– Scumpule!, zice prima. Ţi-aduci aminte când ai 

fost plecat în Anglia? Ei, bine, brăţara asta este de la un 

grup de italieni. 

– Scumpule!, zice a doua, îţi aduci aminte când m-ai 

lăsat singură luna trecută vreme de trei zile? Ei bine, 

cerceii ăştia sunt de la un grec! 

– Scumpule!, începe a treia. Ştii ...  

– Taci, nenorocito! urlă bărbatul ei. Precis vrei să-

mi spui ce s-a întâmplat când mi-a dispărut trusa de 

şurubelniţe! 

  

 

 

 

 

 



 

 
210 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

Ce este sexul? 
 

 

  

DUPĂ MEDICI, ESTE O BOALĂ:  

Pentru că ajungi tot timpul la pat. 

 

  

DUPĂ AVOCAŢI, ESTE O INJUSTIŢIE:  

Pentru că întotdeauna este unul deasupra,  

altul dedesubt. 

 

  

DUPĂ POLITICIENI, ESTE DEMOCRAŢIA PERFECTĂ:  

Pentru că se bucură atât cel de deasupra,  

cât şi cel de dedesubt. 

 

  

DUPĂ ECONOMIŞTI, ESTE O INVESTIŢIE PROASTĂ:  

Pentru că e mai mult ceea ce intră  

decât ceea ce iese. 

 

  

DUPĂ MATEMATICIENI, ESTE ECUAŢIA PERFECTĂ:  

Pentru că femeia ridică membrul la maximă 

putere, îl închide între paranteze, îi extrage factorul 

comun şi-l reduce apoi la expresia minimă. 
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Rupţi în fericire 
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Studiu despre sex 
 

După multe studii, cercetătorii au reuşit să 

calculeze exact cantitatea de energie consumată 

în timpul unei partide de sex: 

 Dezbrăcarea (ei): 

 cu consimţământul ei 12 calorii 

 fără consimţământul ei 187 calorii 

 

 Desfacerea sutienului: 

 cu amândouă mâinile 8 calorii 

 cu o singură mână 12 calorii 

 cu dinţii 85 calorii 

 

 Punerea prezervativului: 

 cu erecţie 6 calorii 

 fără erecţie 315 calorii 

 

 Preliminarii: 

 încercarea de a găsi clitorisul 8 calorii 

 încercarea de a găsi punctul G 92 calorii 

 

 Poziţii: 

 misionarul 12 calorii 

 69 culcat 78 calorii 

 69 în picioare 112 calorii 

 roaba 216 calorii 

 pe la spate 326 calorii 

 candelabru italian 912 calorii 
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 Atingerea orgasmului: 

 adevărat 112 calorii 

 fals 315 calorii 

 

 După orgasm: 

 stat în pat 18 calorii 

 ridicare imediată 36 calorii 

 încercarea de a-i explica (ei) de ce v-aţi 

ridicat imediat 816 calorii 

 

 Obţinerea unei a doua erecţii pentru persoane 

între: 

 20 – 29 de ani 36 calorii 

 30 – 39 de ani 80 calorii 

 40 – 49 de ani 124 calorii 

 50 – 59 de ani 972 calorii 

 60 – 69 de ani 2916 calorii 

 peste 70 de ani ? (cercetările continuă) 

 

 Îmbrăcatul de după act: 

 cu calm 32 calorii 

 în grabă 98 calorii 

 cu tatăl ei bătând la uşa 1218 calorii 

 cu soţul ei bătând la uşa 3415 calorii 

 cu soţia dumneavoastră bătând la uşa 

9815 calorii. 
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Potenţarăşi 
 

 
 

  

– Domnu' farmacist, există pastile contra potenței? 

– Contra potenței?! Pentru ce aveţi nevoie? 

– Aseară, în timp ce făceam sex cu bărbatu-meu, 

după ce luase pastilele pentru potență, a avut un atac de 

cord şi... A murit... Şi acuma nu putem să punem capacul la 

sicriu! 
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O pereche de pensionari, auzind câte minuni se 

spun despre pastilele pentru potență, cumpără şi ei una. 

Ajungând acasă, soţul o înghite, se dezbracă şi se suie 

repede în pat. După un timp, simţind ceva furnicături în 

zona respectivă, strigă: 

– Babo! Pregăteşte-te, că vin!  

Imediat, băbuţa se pregăteşte de acţiune. 

– Ei, cum e? O simţi înăuntru?, întreabă el. 

– Eu... Parcă nu e înăuntru... 

Moşul se gândeşte puţin şi spune: 

– Foarte interesant, să știi că nici afară nu-i! 

 

  

– Domnu' doctor, bărbatu-meu nu mai mişcă deloc 

noaptea, dacă mă înţelegeţi... 

– Doamnă, luaţi tabletele acestea pentru potență, 

puneţi-i una în ciorbă sau în supă. Dacă vedeţi că nu are 

efect, dați-i a doua în felul doi... Dacă tot nu vedeţi vreo 

ameliorare, dizolvați-i a treia în cafea...  

A doua zi femeia vine la doctorul respectiv. 

– Vai de mine, domnu' doctor, ce mi-ați făcut! 

– Ce ți-am făcut? 

– Păi, ieri, i-am dat lui Vasile prima tabletă în 

ciorbă, cum mi-ați zis... S-a înroşit la faţă, s-a uitat la mine, 

după care s-a calmat. I-am dat-o pe a doua cu felul doi, 

apoi i-am topit a treia în cafea... S-a repezit la mine, m-a 

culcat pe masă, mi-a rupt chiloţii și mi-a făcut treaba aia... 

– Ei, mă bucur... Nu asta ai urmărit? 

– Da, doctore, dar noi mâncăm la restaurant!... 
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– Doctore, în ultima vreme soţia se plânge că o 

neglijez din punct de vedere sexual... 

– O să vă prescriu nişte pastile pentru potență. 

Tipul ajunge acasă, ia tableta şi-şi aşteaptă soţia. 

Aceasta, ca un făcut, soseşte acasă seara târziu, după ce 

trecuse efectul. Soţul o ia la rost: 

– Bine, fă, nenorocite, dau atâţia bani pe bunătate 

de pastilă, te aştept să facem sex și tu umbli teleleică? 

A doua zi, soţul se duce la doctor și-i relatează cele 

întâmplate. 

– Dacă ai văzut că nu vine, puteai să te duci la o 

vecină... 

– E, doctore, la vecină merge şi fără pastilă! 

 

  

– Mai nou, medicii prescriu să se ia simultan două 

pastile pentru potență...  

– De ce? 

– Una se înghite şi una se ţine sub limbă, că trebuie 

să te întărească undeva: ori sus, ori jos. 

 

  

Bulă şi cu Trulă: 

– Ai aflat, Trulă, n-a trecut nici jumătate de an după 

apariţia în farmacii a tabletelor pentru potență și deja s-a 

înregistrat primul deces datorită supradozării?! 

– Cum așa? 

– Foarte bine! Un bărbat a luat 10 tablete dintr-

odată și nevastă-sa a murit! 
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Bulă se duce la un prieten farmacist: 

– Dă-mi ceva tare, că pleacă nevastă-mea în 

concediu, rămân singur acasă şi am o pipiţă pe care vreau 

s-o rup, ce mai! 

– Uite, îţi dau nişte pastile pentru potență, dar să 

vii să-mi spui şi mie cum a fost... 

A doua zi: 

– Ei, cum a fost? 

– Fantastic! Am ejaculat de vreo 7 ori...  

– Şi pipiţa? 

– Ce nenorocită! Mi-a zis că nu vine, că e la ciclu... 

 

  

– Ai auzit că, pentru a se amplifica efectul 

tabletelor pentru potență asupra erecţiei, acestora li s-a 

adăugat în compoziţie și fier? 

– Da, şi ai şi avantajul că întotdeauna scula stă 

orientată spre nord! 

  

  

– Ce i se poate întâmpla unui bărbat, domnule 

doctor, întreabă Bulă, dacă ia doar o jumătate de pastilă 

pentru potență? 

– I se scoală doar jumătate, iar restul atârnă! 

 

  

Q Care e deosebirea dintre un consumator de 

pastile pentru potență şi un pervers sexual? 

A Niciuna. Amândoi o fac până mor. 
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Bulă are peste 60 de ani când se căsătoreşte. În 

noaptea nunţii, virgin fiind, ia o tabletă pentru potență, ca 

să nu se facă de ruşine. N-are însă noroc, pentru că, din 

cauza efortului, în timpul contactului sexual, face un 

infarct și moare... 

 

  

– Premiul Nobel de anul acesta a fost decernat, 

pentru prima oară, unui arhitect... A reuşit să îndrepte 

Turnul din Pisa. 

– Dar, ca să fim drepţi, meritul este al sexologului 

care l-a sfătuit să toarne un flacon de pastile pentru 

potență în apa freatică de sub turn! 

 

  

O vrăjitoare, auzind de pastilele pentru potență, 

cumpără şi ea una, o înghite şi pleacă prin pădure, către 

casă. Pe umărul ei drept se află tovarăşul ei nedespărţit, un 

corb. Merge ce merge, până se întâlneşte cu un pădurar 

tânăr şi voinic. Cuprinsă de dorinţe şi pofte, ca urmare a 

efectului tabletei, aceasta îi zice pădurarului: 

– Dacă vei ghici cum se numeşte pasărea de pe 

umărul meu, vei putea să faci sex cu mine o noapte 

întreagă! 

Se concentrează pădurarul şi apoi zice: 

– Pe umăr ai un bou... 

– Un bou?, se enervează vrăjitoarea. Un bou eşti tu, 

unul mare. Mă şi mir ce fel de vânător eşti... Dar treacă de 

la mine... 
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Q Ce foloseau femeile până a nu se descoperi 

pastilele pentru potență? 

A Picăturile pentru ochi... Ca s-o vadă mai mare! 

 

  

Q Care este deosebirea între un pensionar care a 

luat pastile de potență şi unul care nu a luat încă? 

A Cel care a luat speră să mai trăiască şi cel care 

încă nu a luat, trăieşte ca să mai spere... 

 

  

Q Cum se mai vând prin farmacii pastilele pentru 

potență? 

A Cererea a scăzut foarte mult. Femeile nu mai 

făceau faţă...  
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Bulă și cu Trulă. 

– Ai auzit, Trulă, că SUA va avea, în contrapartidă la 

EURO, o nouă monedă? 

– Ce monedă? 

– 1 CLINTON = 100 pastile pentru potență. 

 

  

– Ştii că mai nou pastilele pentru potență se 

comercializează şi sub formă de spray nazal? 

 – Da, dar deja au apărut şi primele efecte 

secundare: PINOCCHIO! 

 

  

– Ce-și doresc bărbaţii care iau tablete pentru 

potență? 

– Să circule mai mult sânge şi la cap! 

 

  

Doi pensionari povestesc: 

– De când iau pastile pentru potență mă simt ca la 

20 de ani, zice unul dintre ei. 

– Da' de unde, replică celălalt, pe mine mă 

împiedică grozav la grădinărit... 

 

  

– Gicule, tu iei demult pastile pentru potență... Cum 

e, are rost să încerc? 

– Fantastic! Îţi dă senzaţia că poţi face sex la 

nesfârşit, problema e că numai pentru acasă, nu rentează! 
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Într-o farmacie intră un tip şi îi arată farmacistei 

ambele mâini, cu degetele desfăcute.   

– Zece... 

– Ce zece? 

– Vreau 10 tablete pentru potenţa... Am făcut rost, 

pentru diseară, de trei curve. 

Plăteşte tipul, ia tabletele şi pleacă. A doua zi, iar se 

prezintă la farmacie, ţinând ambele mâini cu degetele 

răsfirate. 

– Aha, ştiu, zice farmacista, vreţi 10 tablete pentru 

potenţa... 

– Nu, daţi-mi o cremă pentru mâini! 

 

  

Q De ce unii automobilişti îşi pun în rezervorul de 

benzină câte o tabletă pentru potență? 

A Pentru ca maşina să poată lua curbele cât mai 

drept! 

 

  

Q De ce li se dă soldaţilor câte o pastilă pentru 

potență, în loc de bromură? 

A S-au făcut teste şi s-a constatat că stau mai bine 

drepţi! 

 

  

– Mărie, tocmai am luat o tabletă pentru ca să te 

pot drăgăli mai bine... 

– Şi eu am luat, Ioane... Un Algocalmin! 
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Între doi pensionari: 

– Tache, tu iei tablete din acelea... minune? 

– Da... Și de fiecare dată știu unde pot să-mi atârn 

pălăria! 

 

  

Intră un tip într-un bar şi vrea să agate o gagică 

mişto: 

– Domnişoară, fumaţi? 

– Da, bineînţeles. 

– Acasă sau în deplasare? 

– Acasă. 

Se duc aşadar la tip acasă, ea îşi dă bluza jos, el, 

cămaşa, ea, sutienul, el, cureaua, ea, fusta, el, pantalonii, ea 

îşi trage chiloţeii, el, boxerii... apoi, dintr-odată, ea îşi trage 

înapoi pe ea chiloţeii, fusta, sutienul, cămaşa... 

– Cum, domnişoară, nu mai fumăm? 

– Eu nu fumez chiștoace! 

  

  

Q Ştiai că acum pastilele pentru potenţă se vând şi 

sub formă de loţiune contra ridurilor? 

A Da, s-a văzut că după ce te dai cu ea, se întinde 

pielea! 

 

  

Q Ce se întâmplă dacă punem o tabletă pentru 

potență în apă fierbinte?  

A Rezultă un grog foarte tare. 
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Q De ce se prescriu pastilele pentru potenţă şi la 

bărbaţii obezi? 

A Ca, după ce intră în erecţie, să nu mai poată să 

ajungă la frigider... 

 

  

Doi pitici câştigă la loto premiul cel mare și devin 

miliardari. Așa că se hotărăsc să meargă la bordel, să-şi 

rezolve și ei necesităţile. Zis şi făcut. Se duc deci la bordel, 

îmbrăcaţi la patru ace, îşi alege fiecare câte o parteneră şi 

intră în două camere alăturate. Primul pitic, de emoţie, nu 

e în stare de nimic, aşa că, după zece minute de încercări 

zadarnice, iese afară şi, curios, ascultă la uşa vecină; de 

acolo se aude: un, doi, trei, hopa!; un doi, trei, hopa!... Şi tot 

aşa. După o jumătate de oră, iese şi al doilea, cu hainele 

rupte şi scăldat în transpiraţie. Începe atunci să se plângă: 

– Băi, ce prost, n-am putut să fac nimic de emoţie... 

– Ce să zic eu, n-am putut nici să mă urc în pat... 

 

  

Q Ce este cu adevărat deprimant la cei care iau 

pastile pentru potență? 

A Să iei tableta, să te îndrepţi spre un perete şi să 

dai mai întâi cu capul de el! 

 

  

Q Ce se întâmplă dacă arunci în vânt o pastilă 

pentru potență? 

A Obţii o briză puternică! 
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O nimfomană super-bogată dă un anunţ într-un 

ziar naţional: „Nimfomană, ofer 1.000.000 $ celui care îmi 

va oferi 100 de orgasme într-o noapte. Prima zi, se 

prezintă la ea un american: 

– Eu sunt rău de tot şi-am să te rup în două. 

Și trece americanul la treabă, și dă-i bătaie, o dată, 

de 10 ori, de 20 de ori, gata. A doua zi, vine un rus: 

– Cucoană, fii pregătită de ce-i mai rău, beau o 

vodcă și ține-te bine. 

Şi începe rusul: o dată, de 10 ori, de 20 de ori, de 

30 de ori, gata. Într-un târziu, vine şi un cioban ardelean:  

– Domniţă dragă, mai  este valabil anunţul cela? 

– Normal că mai este. 

– No, bine, c-am venit şi io să te dezmierd niţel, dar 

am o problemă: nu ştiu defel a număra.  

– Păi, nu-ţi fă probleme, la fiecare orgasm tragem o 

linie cu creta pe podea. 

– No bine dară... 

Şi începe şi ciobanul ardelean să tragă la vâsle: de 

10 ori, de 30 de ori, de 70 de ori, de 90 de ori... Nimfomana 

se sperie şi-şi spune în gând: „Măi, dar cum să-i dau eu 

nespălatului ăsta 1.000.000 $?” Şi începe să trişeze: 91, 91, 

93, 93, 93, 93. 

– Dar bine, domniţă, dară n-o mai fost 93 o dată? 

– Nu, mă. 

– Bineeeeee. 94, 95, 96, 96, 96,.. 

– Dară n-o mai fost 96 o dată? Ştii ce zîc io, domniţă 

dragă, vezi că ne-am încurcat, aşa că hai să ştergem totul şi 

să o luăm de la capăt. 
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O dentistă caută un ac pentru anestezia unui 

pacient. 

– Nu vreau injecţii. Urăsc injecţiile!, strigă bărbatul. 

Dentista agită atunci o butelie cu protoxid de azot, 

la care pacientul începe să ţipe: 

– Nu pot să suport gazele, masca mă sufocă! 

Dentista îl întreabă atunci pe pacient daca n-are 

nimic împotrivă să ia o pilulă. 

– Nicio problema, zice pacientul. Mă împac bine cu 

pilulele. 

Dentista revine cu o pilulă și zice:  

– Uite aici, o Viagra. 

Bărbatul: 

– Nu mi-am închipuit că Viagra atenuează durerea! 

– Nu atenuează, dar cel puţin o să ai de ce să te ţii, 

în timp ce-ţi scot măseaua... 

 

  

Dacă îţi tatuezi o sută de dolari pe penis, ai trei 

avantaje mari şi late: 

• poţi să te joci zilnic cu banii tăi, 

• poţi să vezi cum creşte dolarul, 

• poţi să dai fetelor bani împrumut. 

 

  

Ion şi Măria, în prima noapte, după nuntă: 

– Mă, Ioane, mai sus, mai la stânga, mai încet... 

– Bine, tu, Mărie, dacă ştii aşa de bine, de ce nu ţi-o 

pui singură? 
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Gogu şi Lenuţa, în noaptea nunţii. După mai multe 

încercări, Gogu o aude pe Lenuţa, şoptind încetişor: 

– No, mă, Gogule, vine orgasmu'...  

La care Gogu, supărat: 

– Fă, cât îs eu deasupra, nu vine nimeni! 

 

  

Iată care sunt caracteristicile femeii ideale, după 

unii bărbaţi: 

• să fie copilăroasă: adică, tot ce găseşte, să bage în 

gură; 

• să aibă palma mică: adică, pe tot ce pune mâna să 

i se pară mare; 

• să ştie puţină fizică: adică, să ştie legile frecării. 
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Q Care este culmea virilităţii? 

A Când nu mai poţi, faci playback. 

 

  

Din cugetările unui bărbat: "Femeia este cel mai 

bun portar: apără două mingi deodată şi-l freacă pe 

înaintaş până îi ies mucii!" 

 

  

Undeva, la o stână din vârful muntelui, trăia un 

cioban foarte bine dotat, căruia i se dusese vestea până 

departe, la oraş. O reporteră se deplasează acolo, sub 

pretextul că vrea să scrie un articol despre viaţa 

ciobanilor.  Este foarte bine primită, rămâne la stână două 

săptămâni, doarme chiar în coliba baciului, dar 

evenimentul mult aşteptat nu are loc. În sfârşit, văzând că 

nu are succes la cioban, se hotărăşte să plece şi îl roagă pe 

cioban s-o ajute la căratul bagajelor cale de doi kilometri. 

După puţin timp de la plecare, omul o pune jos pe curioasa 

reporteriţă și o prelucrează, astfel încât dumneaei rămâne 

mută de admiraţie. Ba, mai mult, până la capătul drumului, 

mai suferă încă două tratamente. La despărţire, 

domnişoara îl întreabă pe baci de ce a amânat atâta. 

– Apăi, doamnă dragă, spune ciobanul, numai la 

mers mă încurca, la somn, nu. 

 

  

– Sunt supărat, nu mi se mai scoală de zece ani... 

– Să bat în lemn, mie numai de cinci... 
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O babă este în călduri şi are chef să facă sex cu 

moşul ei. Îi zice acestuia, cu subînţeles: 

– Nu vezi că sunt în costumul Evei?  

La care, moşul îi răspunde: 

– E cam boţit. De ce nu îl calci? 

 

  

Gogu şi Lenuţa urmează să îşi petreacă noaptea 

nunţii. Gogu, începător în ale amorului, îi cere sfatul 

unchiului său. Cei doi se așează față în fată și Gogu începe 

să-şi ia notiţe, după cum urmează: 

1. O săruţi pe Lenunţa. 

2. Începi să o dezbraci. Încet-încetişor, fără să te 

năpusteşti asupra ei. 

3. Nu te opri defel din sărutat. 

4. După ce simţi că şi Lenuţa este pregătită, bagă şi 

tu ce ai mai lung acolo unde face ea pipi. 

Zis şi făcut. Nu trece însă mult timp, şi Lenuţa bate 

disperată în poarta unchiului:  

– Unchiule! Unchiule! Vino repede, că avem 

probleme mari! Hai, că nu ştiu ce să fac, Gogu şi-a înţepenit 

piciorul în WC! 

 

  

Un spermatozoid o ia înaintea celorlalţi. Ajunge la 

un corp mare şi rotund şi se repede cu capul înainte, însă 

ricoşează. Îşi ia din nou avânt, dar ricoşează din nou. După 

a treia încercare, aude o voce: 

– Mă, tâmpitule, nu vezi că sunt amigdală?! 
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Q De ce se înmulţesc purecii aşa de repede? 

A Pentru că nu există anticoncepţionale care să 

încapă în gura puricoaicelor. 

 

  

Într-un magazin, un tip care vrea să-şi cumpere o 

cămaşă, întreabă: 

– Ce sunt întăritoarele astea ciudate de la gulerele 

cămăşilor? 

– Balene. Ţin gulerul drept. 

– Dar prezervative cu balene nu aveţi? 

 

  

Un tip era pe moarte... Şi moartea mai dorea... 
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Întrebare la radio Erevan: 

– Care-i viteza maximă când faci sex? 

– 68, că la 69 te răstorni! 

 

  

Într-o noapte, o femeie îşi invită amantul acasă la 

ea, ştiind că barbatu-său urma să vină acasă noaptea 

târziu. Surpriză, însă, acesta soseşte mai repede iar femeia 

îl bagă sub pat pe individul cu pricina. În timpul nopţii, 

amantul face o gaură în pat, pentru a putea face sex cu 

femeia. Aceasta începe să geamă, soţul o întreabă ce a 

păţit, iar ea îi spune că a avut un coşmar. Treaba se repetă 

de câteva ori şi bărbatul, supărat şi nervos, face schimb de 

locuri cu soţia. La un moment dat, soţul începe să geamă şi 

el, femeia îl întreabă ce are iar el îi răspunde: 

– Mi-a intrat coşmarul în fund. 

 

  

În urmă cu ceva vreme, moș Ion ajunge în America 

şi se duce la bordel. Acolo întreabă: 

– Cât costă?  

Răspunde fata: 

– Doi dolari. 

– De ce doi dolari? 

– Unul de băgat, unul de scos. 

Moş Ion bagă atunci obiectul şi rămâne încremenit. 

– Ce s-a întâmplat, zice fata, ce-ai rămas aşa, dă şi 

tu din cur, ca tot omu'... 

– Nu pot, zice moş Ion, n-am decât un singur dolar. 
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Un pitic merge la doctor şi zice: 

– Domnu' doctor, am o problemă gravă. 

– Ce problemă?, întreabă doctorul. 

– Am sexul prea mare. 

– Păi, trebuie să fiţi mulţumit, îi zice doctorul. 

– Da, dar îl am atât de mare, încât, atunci când mi 

se scoală, îmi pierd cunoştinţa. 

 

  

Un scoţian se hotărăşte să meargă la bordel. Ajuns 

aici, îşi alege o tipă, negociază cu ea preţul şi se duc apoi la 

ea în camera. Tipa pune muzică, se dezbracă, se întinde 

languroasă lângă el. Se dezbracă şi scoţianul, o mângâie 

puţin, după care, tipul se dă într-o parte şi începe să-şi facă 

lucrarea singur. Fata se uită surprinsă la el şi-l întreabă: 

– Ce faci, idiotule? 

La care el îi răspunde, foarte senin: 

– Pe banii mei, mă distrez singur! 

 

  

Ion călătoreşte de câteva luni pe o cămilă prin 

deşert. Pentru că nu mai poate îndura perioada de 

abstinenţă sexuală, coboară de pe cămilă, se aşază în 

spatele ei şi vrea să treacă la treabă. Animalul, speriat, o ia 

la fugă, iar Ion, după el. Fug ei ce fug, până când Ion 

reuşeşte să prindă cămila. Chiar atunci însă Ion zăreşte în 

apropiere o femeie superbă, făcând plajă în costumul Evei. 

Bucuros, nevoie mare, i se adresează: 

– Mă scuzaţi, nu-mi ţineţi puţin cămila asta? 
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O tânără pereche de însurăţei este pe cale să 

ajungă la orgasm când, chiar în acel moment, vasul de 

croazieră pe care se află explodează. 

– O, eşti fantastic!, ţipă femeia, mă simt într-al 

nouălea cer! 

 

  

La doctor vine un tip. Se apropie de masa acestuia, 

se descheie la pantaloni, scoate penisul şi îl aşează în faţa 

doctorului, spunând: 

– Domn' doctor, penisul meu...  

Doctorul se uită, îl examinează şi spune: 

– Da, care este problema? 

– Nici una, dar nu-i aşa că este superb? 

 

  

Un tânăr mire, ce nu mai avusese de-a face cu 

fetele, reuşeşte să treacă destul de bine examenul din 

noaptea nunţii. În zorii zilei, soţia se dă jos din pat, se duce 

la oglindă şi-şi ridică braţele cu intenţia de a se pieptăna. 

Zărindu-i abundentele pilozităţii axilare, mirele suspină 

exasperat: 

– Dumnezeule, mai are două! 

 

  

Soţul se întoarce pe neaşteptate acasă şi găseşte 

sub patul din dormitor un străin. 

– Nevastă, ce face ăsta sub pat? 

– Nu ştiu ce face sub pat, dar să vezi ce face în pat... 
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Un tânăr priveşte pe fereastră după trei blonde 

sexy, bune de agăţat. La un moment dat, trece una foarte 

excitantă și junele Bulă nu rezistă şi se masturbează. Trece 

încă una. Bulă repetă. Apoi trece din nou prima... Şi iarăşi 

prima... Încă odată prima, moment în care Bulă exclamă: 

– Ho! Nesătulo! 

 

  

O pereche de proaspăt căsătoriţi se prezintă la un 

sexolog. Soţul îi explică acestuia că nu ştie cum să întreţină 

un raport sexual cu nevasta lui. Medicul o pune pe femeie 

să se dezbrace, o culcă pe pat şi se dezbracă şi el. Îi arată 

după aceea bărbatului ce ar trebui să facă. 

– Ei, acum ştiţi ce trebuie să faceţi cu soţia 

dumneavoastră?, întreabă satisfăcut medicul. 

– Desigur, domnule doctor! Dar, când o să fiţi în 

concediu, la cine să apelez? 

 

  

Trei bătrâni stau de vorbă în parc. 

Primul:  

– Mie aşa îmi tremură mâna încât nu mai pot să 

mănânc: până duc lingura la gură, e deja goală. 

Al doilea:  

– Mie aşa îmi tremură mâna, încât până să duc cana 

de apă la gură să beau, sunt ud tot. 

Al treilea:  

– Mie aşa îmi tremură mâna încât până să mă piş 

mă termin de trei ori! 
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Blonduţe 
 

 

 

Se spune că nu toate blondele sunt 

proaste. Pe naiba! Soţia mea e brunetă. 

Ieri şi-a vopsit părul în blond, iar seara 

mi-a facut scandal, că de unde este păr 

de brunetă la noi în pat! 
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Blonduţa la spovedanie: 

– Gândeşte-te, copila mea, spune preotul, că orice 

păcat se plăteşte scump după aceea! 

– Aiurea, părinte! La mine se plăteşte înainte! 

 

  

Un tânăr îşi prezintă logodnica blondă părinţilor. 

La masă, fetei îi vine să facă pârț. După câteva secunde, se 

simte un miros. Socrul mare spune: 

– Lăbuș! 

Fericită că viitorul socru a dat vina pe câinele de 

sub scaunul ei, fetei îi vine inima la loc. Peste câteva 

minute, mai trage un pârţ şi tatăl băiatului spune, mai 

nervos de data asta: 

– Lăbuş, ai grijă!... 

Absolvită de griji, fata mai trage un pârţ, la care 

vine replica: 

– Lăbuş! Pleacă de acolo, că asta face treaba mare 

pe tine! 

 

  

Într-un bar, trei blonde cântă, dansează și beau vin. 

Barmanul le întreabă ce sărbătoresc. Una dintre ele îi 

explică: 

– Tocmai am terminat un puzzle şi ne-au trebuit 

numai trei luni să îl ducem la capăt! 

– Și sărbătoriţi această performanţă?, întrebă 

ironic barmanul. 

– Păi, da, pentru că pe cutie scria 2-4 ani! 
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Q Care e asemănarea dintre o blondă și o broască 

ţestoasă?  

A Amândouă încep să dea din picioare când cad pe 

spate... 

 

  

Q De ce nu stau blondele la geam când călătoresc 

cu avionul? 

A Să nu le strice curentul coafura... 

 

  

Q De ce blondele sunt singurele care pot consuma 

carnea de vacă infectată cu boala vacii nebune?  

A Este o boală care atacă numai creierul... 

 

  

Q De ce blondele nu au gheaţă în frigider? 

A Pentru că nu cunosc reţeta... 

 

  

Q1 Ce este un bărbat între două blonde? 

A1 Un translator... 

Q2 Dar o blondă între doi bărbaţi? 

A2 Un lapsus... 

 

  

Q De ce manifestă blondele o acută preferinţă 

pentru pastile în locul prezervativelor?  

A Se înghit mai uşor. 
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Q Cum îneci o blondă în piscină?  

A Arunci o oglindă în apă. 

 

  

Q De ce blondele au menstruaţie? 

A Ca să fie obligate să facă şi ele o pauză din când 

în când... 

 

  

Q Cum îţi dai seama că o blondă a vrut să trimită 

un e-mail? 

A Vezi o grămadă de plicuri înghesuite în floppy. 

 

  

Q De ce se ceartă două blonde pe o motocicletă? 

A Care să stea la geam. 

 

  

Q Cum omori o blondă pe autostradă?  

A Arunci un ruj în mijlocul drumului. 

 

  

Q Ce zice în pat o blondă milostivă? 

A Dacă nu poţi, găsesc eu pe cineva! 

 

  

Q Ce înţelege o blondă prin expresia „boală în fază 

terminală”? 

A O boală care apare la aeroport. 
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Q Care este diferenţa dintre un țânțar și o blondă? 

A Dacă îl pocneşti, ţânţarul nu te mai suge. 

 

  

Un tip intră într-un bar cu un crocodil. Toată lumea 

e speriată şi se ascunde pe sub mese. Barmanul îi spune: 

– Ieşi, domnule, cu crocodilul de aici, nu vezi că îmi 

sperii toţi clienţii? 

Tipul cu crocodilul spune: 

– Stai, domnule, liniştit, e un crocodil tare cuminte. 

Și loveşte animalul în cap, la care acesta deschide gura. Îşi 

introduce penisul în gura crocodilului, îl loveşte din nou şi 

crocodilul începe să sugă. Loveşte din nou crocodilul în 

cap, acesta deschide gura şi totul e în regulă. 

– Vedeţi?, spune el. Nu e nicio problemă. Dacă 

cineva doreşte, poate să încerce.  

O blondă se bagă în vorbă: 

– Domnule, eu aş încerca, dar nu mă lovi în cap! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o blondă și un Boeing 

737?  

A Nu toată lumea care a trecut pe la o blondă a fost 

și într-un 737... 

 

  

Q Ce face o blondă cu o oală de apă fierbinte? 

A O pune în congelator. Nu ştii când ai nevoie de 

apă fierbinte... 
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Q1 Când este o blondă deşteaptă?  

A1 Când face sex. 

Q2 De ce? 

A2 Pentru că este conectată la unica sursă de 

inteligenţă. 

 

  

O blondă face rost de bani şi hotărăşte să viziteze 

Las Vegas-ul. În avion se aşază pe un confortabil scaun de 

la „Business class”. Apare un individ care are bilet pe acel 

loc şi o roagă sa elibereze scaunul. Blonda, nici gând! 

Indignat, individul o roagă pe stewardesă să o convingă, 

dar degeaba. Atunci, pilotul avionului îi şopteşte ceva la 

ureche, iar blonda o zbugheşte la locul ei. Toată lumea îl 

întreabă pe pilot: 

– Cum aţi reuşit să o ridicaţi pe domnişoară? 

– Păi, i-am spus că „Business class” nu opreşte la 

Las Vegas... 
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O blondă şi o brunetă merg pe stradă. Bruneta îl 

vede pe partea cealaltă pe Gogu: 

– Ia uite-l pe Gogu... Nu-i faci cu mâna? 

– Să-şi facă singur! 

 

  

Q De ce se dărâmă un zid când o blondă îl loveşte 

cu capul? 

A Cel mai deştept cedează. 

 

  

Q Ce face o blondă în fata unui zid de sticlă?  

A Se urcă pe el să vadă ce-i dincolo. 

 

  

Q Cum dai unei blonde mai multă libertate de 

mişcare? 

A Măreşti dormitorul. 

 

  

Q Care-i diferenţa dintre un marfar şi o blondă? 

A În marfar bagi marfa, scoţi marfa, în blondă bagi 

marfa şi scoţi pasagerii... 

 

  

– Este prima oară când faci dragoste?, o întreabă 

bărbatul pe blondă. 

– Bineînţeles, de ce mă întreabă toţi bărbaţii 

acelaşi lucru? 
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Q Ce face o blondă când ajunge la semafor? 

A Începe să danseze, crezând că e la discotecă. 

 

  

O blondă lipseşte de acasă de trei zile deja. Soţul, 

înnebunit, o caută, o caută, dar nimic. A treia zi, apare 

singură. 

– Unde ai fost, nevastă? 

– Aoleu, nu ştii ce-am păţit. M-au prins unii şi m-au 

violat o săptămână. 

– Păi, tu ai lipsit doar trei zile! 

– Păi da, dar trebuie să mă mai duc încă patru zile. 

 

  

Q Care este asemănarea dintre o blondă goală şi un 

muncitor în salopetă? 

A Amândoi sunt îmbrăcaţi de lucru. 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o blondă de 18 ani şi o 

găină de 1 an? 

A 17 ani. 

 

  

Două blonde fac nudism pe iarbă verde. La un 

moment dat, apare un taur și blondele o iau la fugă. După 

ce obosesc bine, cu taurul după ele, una se opreşte şi 

spune: 

 – Mai bine fac un viţel, decât un infarct. 
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Trei blonde merg într-o seară pe stradă. La un 

moment dat, fetele se împiedică de un beţiv care doarme 

pe trotuar. Prima spune: 

– Hai să mă uit la el în pantaloni, că s-ar putea să 

fie bărbatul meu. El mai face chestii de-astea! 

Se uită şi spune: 

– Nu-i bărbatul meu. 

Se uită şi a doua şi spune şi ea: 

– Nu-i bărbatul meu! 

Se uită şi a treia şi exclamă: 

– Nu-i bărbatul nici uneia, ba, mai mult, nu-i de la 

noi din oraș. 

 

  

Q De ce poartă blondele chiloţi? 

A Ca să le încălzească gleznele. 

 

  

Q De ce se urcă o blondă pe acoperişul unui bar?  

A Pentru că a auzit că băutura e on the house. 

 

  

Q Care sunt animalele preferate de blonde? 

A Vulpea la gât, jaguarul în garaj, taurul în pat şi un 

bou care să le plătească pe toate. 

 

  

Q De la ce au blondele vânătăi pe frunte? 

A De la cataramă. 
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Q De ce se bat două blonde într-o mașină?  

A Care să stea pe schimbător. 

 

  

Q Cum face o blondă când ajunge la orgasm?  

A Aaaaltul! 

 

  

Două blonde prizoniere se hotărăsc să evadeze din 

puşcărie, dar trebuie să sară peste 100 de garduri. După ce 

sar 25 de garduri, una o întreabă pe cealaltă: 

– Tu ai obosit? 

 – Nu. 

– Atunci, hai înainte! 

Mai sar ele încă 50 de garduri şi prima întreabă iar: 

– Ai obosit? 

 – Da. 

– Atunci, hai înapoi! 

 

  

Q Cum îl cheamă pe băiatul unei blonde, făcut eu 

un spaniol? 

A Retardo. 

 

  

Două blonde stau de vorbă: 

– Am fost ieri la bibliotecă. 

– Ce cultă eşti, dragă!  

– Cultă eşti tu, cu toată familia ta, nesimțito! 
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Q De ce are o blondă buzele conturate cu negru? 

A Pentru că deţine centura neagră la sex oral... 

 

  

Un tip merge pe stradă. La un moment dat, trece 

un grup de blonde, toate cu căşti la urechi. Mirat, tipul 

încearcă să vorbească cu una dintre ele. Deoarece aceasta 

nu răspunde, îi ia căştile de pe urechi. Blonda cade jos şi 

moare. Intrigat, mai ia căştile câtorva, dar toate mor pe loc. 

Îşi pune şi el căştile la urechi şi aude: „Inspiră, expiră!” 

 

  

Q Cum poţi alege o blondă idioată dintr-o sută? 

A La întâmplare. 
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Q De ce o blondă căreia i se face frig se duce în 

colțul camerei? 

 A Fiindcă a auzit că acolo sunt 90 de grade... 

 

  

Q De ce pe ecranul calculatorului sunt două urme 

de picioare?  

A O blondă a încercat să intre pe Internet. 

 

  

Q Cum se numeşte o blondă care conduce o maşină 

tare? 

A Divorţată. 

 

  

Q Ce zic şoferii când întâlnesc o blondă pe şosea? 

A Încă o gaură în drum! 

 

  

Q Cum ştii că o blondă a lucrat la computer?  

A Se vede pasta de corector pe ecran. 

 

  

Pe o terasă, două blonde stau de vorbă: 

– Îl vezi pe tipul cu Trabant? 

– Da, ce-i cu el? 

– Eu l-am făcut cu Trabant. 

– Cum așa? 

– Înainte avea Mercedes. 
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O blondă intră într-un magazin şi întreabă: 

– Puteţi să-mi arătaţi şi mie nişte frigidere? 

– Ne pare rău, dar nu servim blondele.  

Blonda pleacă supărată şi revine a doua zi. 

– Nu vă supăraţi, puteţi să-mi arătaţi şi mie nişte 

frigidere? 

– Ne pare rău, domnişoară, dar nu vindem marfă 

blondelor. 

Pleacă blonda supărată şi revine a doua zi, purtând 

o perucă brunetă. 

– Nu vă supăraţi. Puteţi să-mi arătaţi şi mie nişte 

frigidere? 

– Ne pare rău, domnişoară, dar nu vindem 

blondelor. 

Furioasă, blonda întreabă: 

– Dar cum v-ați dat seama că sunt blondă, că azi am 

venit cu peruca? 

– Vai, domnişoară, dar aici nu se vând decât maşini 

de spălat... 

 

  

Q Ce face o blondă cu un tip care vine neinvitat la o 

petrecere?  

A Îl trimite acasă dimineaţa. 

 

  

Q Care este diferenţa dintre organul genital al unei 

blonde şi un şniţel? 

A Ambele sunt bătute cu ouă. 
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Q Care este diferenţa dintre o blondă și o barcă? 

A În barcă stai în fund şi dai din mâini, în timp ce 

cu blonda e invers. 

  

  

Q Care e asemănarea dintre o blondă virgină şi un 

urs panda? 

A Ambele specii sunt pe cale de dispariţie. 

 

  

Într-o noapte, la spital, o asistentă blondă îl scoală 

pe pacientul care dormea adânc: 

 –  Treziți-vă! Am uitat să vă dau somniferul! 

 

  

O blondă şi o brunetă se plimbă în parc. 

– Uite o pasăre moartă! 

– Unde, unde?, întreabă blonda, uitându-se pe cer. 

 

  

O blondă naufragiază pe o insulă, singură cu o sută 

de bărbaţi.  

După o lună, scârbită, se sinucide. După, încă o 

lună, bărbaţii, scârbiţi, o îngroapă. 

  

  

 Q Ce face o blondă când se holbează la o foaie 

goală? 

A Îşi citeşte drepturile. 
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Q De ce nu lucrează nici o blondă la banca de 

spermă?  

A Pentru că nu au voie să bea în timpul serviciului. 

 

  

– Blonda ideală trebuie să fie mică de înălţime, cu 

urechile mari, fără dinţi și cu capul pătrat. 

– De ce, cu capul pătrat? 

– Să poţi să pui şi o bere! 

 

  

Q Aţi auzit de blonda care a tras cu arcul în aer? 

A Ei bine, l-a ratat. 
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Q De ce o blondă nu poate scrie numărul 11? 

A Pentru că nu ştie pe care 1 să-l scrie întâi. 

  

  

Q Cum se sinucid blondele? 

A Se aruncă de pe sandale. 

 

  

Q De ce fac bărbaţii şi brunetele glume pe seama 

blondelor? 

A De invidie. 

 

  

Q Care este diferenţa dintre un telefon public şi o 

blondă? 

A Telefonului nu trebuie să-i dai multe palme ca 

să-i pice fisa. 

 

  

Q1 De ce au blondele bluze decoltate?  

A1 Ca să li se vadă sânii! 

Q2 De ce au babele fuste mini?  

A2 Tot de aia! 

 

  

La ginecolog, o blondă se dezbracă după paravan. 

– Domnule doctor, sunt gata! M-am dezbrăcat de 

toate. Unde să-mi pun hainele? 

– Aici, peste ale mele. 
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Q Care este diferenţa dintre o blondă şi o oglindă?  

A O blondă se abureşte mai repede. 

 

  

Q Care este asemănarea dintre o blondă și o 

autostradă? 

A După inaugurare, amândouă devin publice. 

 

  

O blondă intră într-o pizzerie, iar chelnerul o 

întreabă: 

– În câte felii să vă tăiem pizza, în şase sau 

douăsprezece? 

 – În şase, te rog, răspunse blonda. Douăsprezece 

sunt prea multe pentru mine. 

 

  

Q De ce nu le place blondelor să încălzească 

laptele? 

A Pentru că le doare când își fierb sfârcurile. 

 

  

O blondă, obosită după o noapte de muncă, este 

trezită de soneria uşii. Vine cu ochii închişi la ușă și 

întreabă: 

– Cine-i? 

– Poşta. 

Blonda, suspinând: 

– Bine, atunci să intre primii doi. 
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Q De ce blondele iau mult mai des pilule 

anticoncepţionale decât aspirine? 

A Pentru că ele lucrează mai mult cu gura, decât cu 

capul... 

 

  

Q Poate rămâne o blondă gravidă de la vânt?  

A Da, dacă vântul bate de la cazarmă. 

 

  

O blondă merge la ginecolog şi îi spune: 

– Vai, domnule doctor, ce să mă fac, că în perioada 

ciclului, în loc să îmi curgă sânge, îmi ies timbre? 

O consultă doctorul, îi dă o alifie să se ungă şi o 

cheamă peste o lună, din nou. Trece o lună şi blonda vine 

la ginecolog: 

– Domnule doctor, tot timbre, ce mă fac? 

– Nu-i nimic! Ia alifia asta, unge-te, şi o să îți treacă. 

Trece o lună, vine blonda și mai disperată. 

Doctorul o consultă mai atent, după care  spune: 

– Păi bine, astea nu sunt timbre, sunt abţibildurile 

de pe banane! 

 

  

Două blonde: 

– Uită-te ce caraghios e câinele ăla cu un ochi! zice 

una. 

Cealaltă pune o mână la ochi şi întreabă: 

– Unde? 
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Într-o tribună sunt adunate toate blondele din ţară 

pentru a fi testate cât de „deştepte" sunt. 

– Cât fac doi ori doi?, este întrebată prima. 

– Aăăăăăă, ăăăăă, 8. 

 – Nu. 

– Încă o şansă, încă una!, strigă publicul. 

Vine altă blondă. 

– Cât fac doi ori doi?  

– Aăăăăăă, ăăăăă, 7. 

– Nu. 

– Încă o şansă, încă una!, strigă, din nou, publicul. 

Vine o blondă, bătând în roşcat. 

– Cât fac doi ori doi? 

– Aăăăăăă, ăăăăă, 4. 

– Încă o şansă, încă una!, strigă publicul. 

 

  

 Q Care e diferenţa dintre un prosop şi o blondă? 

A La prosop cauţi partea uscată, la blondă cauţi 

partea udă. 

 

  

Q De ce sunt blondele, blonde? 

A Pentru că numai aşa pot face ce fac. 

 

  

Q Care este asemănarea dintre o blondă şi o 

bicicletă? 

A În lipsă de cameră, pe ambele le sprijini de gard. 
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Q Ce reprezintă pentru blonde vopseaua de păr 

neagră?  

A Inteligenţă artificială. 

 

  

Q Două blonde cad de pe Intercontinental şi numai 

una ajunge jos. De ce? 

A Numai una a găsit drumul. 
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O blondă, o brunetă și o roşcată mor şi, ce să vezi!, 

din greşeală, ajung în rai. Dumnezeu le avertizează să nu 

calce pe norişorul albastru, pentru că aduce ghinion. Într-o 

zi, bruneta şi roşcata apar la braţ cu doi moşnegi, iar 

blonda le întreabă: 

 – Ce-aţi păţit, fetelor? 

– Am călcat pe norişorul albastru! 

A doua zi, blonda apare cu un tip superb. 

– Cum ai făcut asta? 

– Păi, l-a pus naiba să calce pe norişor! 

 

  

Două blonde, la semafor: 

– Cât e ceasul? 

Cealaltă scoate termometrul din buzunar şi-i 

spune: 

– Joi! 

 

  

Trei blonde rămân blocate într-un lift. Încep, să 

strige, pe rând.  

Prima: – Ajutor! 

 A doua: – Ajutor!  

A treia: – Ajutor! 

Văzând că nu le sare nimeni în ajutor, una dintre 

ele propune să strige simultan.  

Prima: – Simultan!  

A doua: – Simultan! 

 A treia: – Simultan! 
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O blondă merge la prima ei întâlnire. Când pleacă, 

bunica îi spune: 

– O să vrea să te sărute, o să-ţi placă, dar să nu-l 

lași, că nu e bine! O să vrea să-ţi pună mâna în pantaloni, o 

să-ţi placă, dar să nu-l laşi că nu e bine! O să vrea să se 

caţere pe tine, o să-ţi placă, dar să nu-l  laşi, că faci familia 

de ruşine. 

Fata vine acasă şi bunica o întreabă ce a făcut. 

– A încercat să mă sărute, dar nu l-am lăsat, pentru 

că aşa mi-ai spus. A încercat să-mi bage mâna în pantaloni, 

dar nu l-am lăsat, pentru că aşa mi-ai spus şi a încercat să 

se caţere pe mine, dar nu l-am lăsat, că făcea familia de 

ruşine. 

– Și ce-ai făcut? 

– M-am întors cu spatele şi i-am făcut eu lui familia 

de ruşine. 

 

  

Q De ce se holbează o blondă la o cutie de suc de 

portocale? 

A Pentru că pe cutie scrie: „Concentrat”. 

 

  

Bulă şi Trulă trag la un hotel. Seara, Bulă îl sună pe 

Trulă: 

– Alo, Trulă! Sunt cu o brunetă. Coboară la bar, 

dacă poţi! 

– Eu sunt cu o blondă. Dacă pot, nu cobor, dacă nu 

pot, cobor! 
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Q Care este diferenţa dintre o locomotivă electrică 

şi una cu aburi? 

A Locomotiva electrică este tot o locomotivă cu 

aburi, dar care s-a lăsat de fumat. 

 

  

Q Care este cea mai mare dilemă a unei blonde? 

A Să-și taie venele sau să le lase să crească. 

 

  

Q Ce face o blondă la o emisiune-concurs de 

cultură generală? 

A Sună un prieten şi-l întreabă dacă să aleagă 

varianta 50-50 sau să întrebe publicul... 

 

  

Q Cum face o blondă reclamă la Dacia? 

A Se urcă pe capotă, desface picioarele şi strigă: Ia 

„Da-cia!”. 

 

  

Q Care este asemănarea dintre o blondă şi o puşcă? 

A Pe amândouă le îndoi de la mijloc şi le încarci pe 

la spate! 

  

  

Q Ce faci când afli că o blondă a luat examenul la 

care se prezentase? 

A Te trezeşti din somn... 
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Q De ce sunt japonezele aşa deştepte? 

A Pentru că nu există japoneze blonde. 

 

  

– Ce face o blondă când se anunţă că o să fie eclipsă 

totală de soare? 

– Îşi cumpără o rochie specială pentru această 

ocazie... 

 

  

Q Cum interpretează o blondă 6.9? 

A Un 69 întrerupt de o pauză!  

 

  

Q Care este asemănarea dintre ochii unei blonde şi 

o pereche de pantofi? 

A După o frecare bună, strălucesc! 

 

  

În tren. 

– Vai, ce lung este tunelul ăsta!, se miră cineva. 

– Pentru că suntem în ultimul vagon, explică o 

blondă. 

 

  

– De ce te deranjează că soţia ta are părul de  pe  

sex jumătate blond şi jumătate brunet? 

– Pe mine nu m-ar deranja, domnule doctor, dar 

râd prietenii. 
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O blondă se duce la urolog şi îi spune: 

– Domnule doctor, eu mă urinez tare împrăştiat... 

La control, doctorul găseşte în tractul urinar un 

nasture cu 4 găuri. 

– Uitați-vă, aceasta era cauza. 

– Ia uite, nesimţitul, mie mi-a spus că e un 

anticoncepţional! 

 

  

Q De ce îşi suflă blondele între sâni când e căldură 

mare? 

A Ca să nu le dea laptele în clocot! 

  

  

Q Cum preferă să meargă o blondă pe bicicletă? 

A Fără șa! 

 

  

Q Care este cel mai greu picior al unei blonde? 

A Primul, pentru că pe cel de-al doilea şi-l ridică 

singură! 

  

  

Q Ce este o blondă machiată strident? 

A O pictură naivă. 

 

   

O blondă, plecată la Paris pentru un curs de 

perfecţionare, se sufocă la examenul oral... 
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O blondă rămâne în pană cu maşina: un şofer 

sensibil la farmecele ei se opreşte și o întreabă: 

– Aveţi nevoie sa vă ajut cu ceva? 

– Da, vă rog frumos, domnule! S-a întâmplat ceva 

teribil! Am rămas în pană şi, când am deschis capota, am 

văzut că motorul dispăruse! 

 – Nu fiţi îngrijorată! Mai aveţi unul de rezervă sub 

capota din spate! 

 

  

Q Ce asemănare este între o ciorba şi o blondă? 

A Niciuna nu trebuie lăsată să se sleiască! 

 

  

Q Cât timp poate o blondă să-şi ţină respiraţia? 

A Până îşi dă duhul! 

  

Q Ce îi spune o 

blondă iubitului ei de 

8 martie? 

A E drăguţ din partea 

ta că mi-ai făcut 

cadou o carte, dar să 

ştii că mai aveam una. 

Cartea de telefoane! 
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Q Când știi că o blondă e confuză? 

A Când ţine un supozitor după ureche şi îşi caută 

pixul! 

  

  

– După cum îmi amintesc, nevastă-ta era blondă. 

De când are părul roşu? 

– De când a încărunţit. 

 

  

– Cine a fost primul bărbat?, o întreabă profesorul 

de religie pe o blondă. 

– V-aş spune, dar mi-e ruşine aşa, în faţa întregii 

clase. 

  

  

Q Cum se îmbracă blondele?  

A Repede! 

 

   

 Bulă încearcă să agaţe o blondă: 

– Vai, ce palidă sunteţi! 

– Spune-mi ceva, ca să roşesc! 

 

   

Q Care este cea mai caldă parte a corpului unei 

blonde? 

A Palma! Cum îi pui o bancnotă de 100.000 de lei, 

cum se topeşte.  
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Q Există o blondă perfectă? 

A Nici nouă nu ne plac basmele! 

 

  

– Soţul meu a aflat că îl înşel, zice o blondă. 

– Vai de mine! Și acuma, ce o să faci? 

– Ce o să fac? O să-l iert. 

  

  

Q Cum aşezi patru blonde pe un scaun? 

A Întorci scaunul invers! 

 

  

Q Când se opreşte o blondă din vorbit? 

A La circa o ori după ce a murit! 

 

  

Q Ce crede o blondă despre bărbaţi? 

A Că toţi fac sex la fel, numai veniturile lor diferă! 

 

  

Q Există vreo asemănare între blonde şi bani? 

A Da! De multe ori îţi vine să le arunci pe fereastră. 

 

  

– Alo, telefonează emirul. Agenţia matrimonială?  

– Da, agenţia matrimonială! 

– Aş dori 15 blonde, zvelte și cu ochi albaştri, aşa 

că daţi-mi adresa depozitului dumneavoastră en-gros! 
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– Vă place sexul?, o întreabă un gondolier pe o 

blondă, în timp ce o plimba pe Canal Grande, în Veneţia.  

– Cum îţi permiţi, neruşinatule? 

– Bine, bine, consideră că nu am spus nimic, dar 

sper că ştii să înoţi? 

 

  

Q Cum ar fi viața noastră fără blonde? 

A Mai ieftină.  

 

  

Q E adevărat că blondele cer de la bărbaţi acelaşi 

lucru? 

A Nu! Unele mai cer şi bani. 

 

  

Q Care sunt cele mai bune stimulente sexuale 

pentru blonde? 

A Bancnotele! 

 

  

Q E drept că blondele preferă canapelele tari? 

A Nu, de regulă blondele preferă canapelele în care 

se află ceva tare. 

 

  

Q De ce nu folosesc blondele vibratoare în lipsa 

bărbaţilor? 

A Să nu-şi spargă dinţii... 
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Q Ce asemănare este între o inundaţie și o blondă? 

A Amândouă pot distruge mai multe case! 

 

  

Doi pensionari stau la taifas: 

– Ţi-aduci aminte, când eram noi tineri, se cânta: 

"Iubesc femeia blondă sau brună, îmi e totuna." 

– Să ştii că cel care a compus cântecul a avut 

dreptate. 

– Nu sunt de acord, pentru că există o deosebire de 

temperamente între cele două. 

 

  

Q De ce un bărbat care se căsătoreşte seara cu o 

blondă, a doua zi, de dimineaţă, o părăseşte? 

A Dimineaţa tot omul judecă mai limpede. 

 

  

 – Alo! Patrula nr. 23, deplasaţi-vă rapid în Piaţa 

Unirii, unde se află o blondă sexy, în pielea goală! 

Terminat. 

– Alo, aici patrula 23, am recepţionat mesajul. 

Restul patrulelor pot rămâne pe loc. 

  

  

– Oare de ce bărbaţilor le plac mai mult blondele, şi 

nu celelalte? 

– Care "celelalte"? Ai văzut tu vreo femeie să nu fi 

fost măcar o bucată de timp blondă? 
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– Măi, Bulă, aş vrea să-mi faci cunoştinţă cu blonda 

de la masa de acolo, zice Trulă. Tare aș vrea s-o cunosc. 

– Nu ți-aş recomanda să încerci, că rişti să reuşeşti. 

 

  

– Maestre, îl întreabă o blondă pe un celebru 

scriitor, nu vă e greu să scoateţi toate aceste romane din 

cap? 

– Ba da, din picior ar fi mai greu! 

 

   

Q De ce se îmbracă o blondă? 

A Ca să-şi acopere neştiinţa... 

 

  

– Să ştii că blondele sunt mai fine decât brunetele. 

– Nu cred! Lenuţa, colega noastră, a fost şi blondă, 

şi brunetă, dar nu am observat nici o deosebire...  

 

  

– Blonda de la masa aceea mi se pare o tipă 

nemaipomenită. Mi-a luat ochii. 

– Și mie, toată chenzina. 

 

  

– Cer divorţul, pentru că l-am văzut pe soţul meu 

Bulă intrând la cinematograf cu o blondă de braț. 

– Şi de ce nu v-aţi dus după el? 

– Pentru că amantul meu văzuse filmul!  
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O blondă sexy, cu o fustă mini, urcă în autobuz. 

Lenuţa, furioasă, îi reproşează soţului: 

– Nu ţi-e ruşine să te holbezi după blonda aia care 

a urcat în autobuz? 

– Care autobuz? 
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La concursul internaţional de "Miss World" se 

prezintă şi o blondă planturoasă de vreo 2 m şi circa 200 

kg. Preşedintele juriului îi dădu ocol şi spune: 

– Nu vă supăraţi! Dumneavoastră câte naţiuni 

reprezentaţi? 

  

  

Lui Bulă, în tramvai, i se scurg ochii după o blondă 

sexy. La un moment dat, aceasta se ridică de pe scaun şi 

zice:  

– Şi acum, îmbrăcaţi-mă la loc, pentru că trebuie să 

cobor la prima!  

  

  

Compania se afla în marş. 

– Haideţi, băieţi, le spune sergentul, o să facem un 

marș scurt de 20 km. Ca să nu vă pară prea mult, 

imaginaţi-vă că la capătul marşului vă aşteaptă o blondă 

sexy în bikini. 

– Eu, zice Bulă, aş fi preferat şi o brunetă la 

jumătatea drumului. 

 

  

– Ce mişto e blonda aceea de acolo! Ce credeţi, aş 

putea avea succes? 

– Habar n-am, dar dacă vă merge, vă rog să-mi 

spuneţi şi mie! 

– De ce? 

– Pentru că sunt bărbatu-său! 
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O blondă se angajează la un bar. Timp de patru 

ceasuri tot deschide sticle, dar, la un moment dat, 

încetează s-o mai facă. 

– Ce s-a întâmplat?, întreabă patronul. De ce nu 

mai deschizi sticlele de vin? 

– Păi, dumneavoastră mi-aţi spus să răsucesc 

tirbuşonul în sensul acelor de ceasornic, iar ceasul meu 

tocmai a stat. 

 

  

– Bună, dragul meu! Mi-a zis medicul că doar 

stresul e de vină că nu rămân gravidă şi mi-a recomandat 

să călătoresc. Unde să mă duc mai întâi? 

– La alt medic. 

  

  

Q Ce face o blondă cu ochii închişi în fața oglinzii? 

A Vrea să vadă cum arată când doarme... 

 

  

O blondă este întrebată: 

 – Care este pluralul de la "copil"?  

– Gemeni! 

  

  

– Cine e blonda aceea oribilă? 

– Cum, cine, e nevastă-mea! 

– Vai, te rog să-mi ierţi greşeala! 

– Nu-i nimic, greşeala a fost a mea! 
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– Bulă, te-ai ales cu ceva, cât timp ai stat în spital cu 

boala ta? 

– Da, cu o asistentă blondă. 

  

  

 – Cine era blonda cu care erai ieri la bar?, întreabă 

Trulă. 

– Ce blondă? Era nevastă-mea, zice Bulă. 

– Păi, o ştiam brunetă. 

– Da? Și de ce nu mi-ai atras atenţia? 

  

  

– Vă plac blondele? 

– Da, domnişoară! Îmi plac foarte mult. 

– Mulţumesc! Fac o statistică. 

  

  

 – Cine ți-a făcut vânătăile astea? 

– O mai ţii minte pe prietena mea? Blonda aceea 

durdulie, care mi-a spus că e divorţată? 

– Da. 

– Ei bine, nu era. 

 

  

Discuţie între două colege: 

– Cum a reuşit blonda aceea să obţină postul de 

secretară? 

– A dat un test și a ştiut literele alfabetului pe de 

rost. 
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– Gicule, de ce vorbeai azi-noapte prin somn de 

una blondă? 

– Te-am visat pe tine aşa cum erai săptămâna 

trecută!  

 

  

O poliţistă blondă este rugată de un copil: 

– Tanti poliţistă, vă rog să mă ajutaţi. Nu pot să 

deschid sticla asta de suc.  

Blonda ia sticla și ciocăneşte în ea: 

– Deschideţi! Poliția! 

 

  

Un bătrân cere în căsătorie o blondă. La care, ea 

răspunde: 

– Domnule, cererea dumneavoastră în căsătorie 

mă onorează, dar diferenţa de ani dintre noi e prea mare. 

Eu zic să mai aşteptăm! 

  

  

O blondă se pregăteşte să iasă în oraş. 

– Dragul meu, ce-ai vrea să-ţi aduc din oraș? 

– Ce vrei tu. În fond, cu progresul făcut de 

medicină, orice se poate trata! 

 

  

– Când își face o blondă cruce? 

– Când trece pe lângă o biserică. 

– Nu! Când vede cât au ajuns preţurile la alimente! 
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O blondă intră într-un magazin de încălţăminte. 

– Am auzit că aţi primit marfă. Cam câte perechi de 

pantofi v-au intrat? 

– Circa 1000 de perechi, doamnă.  

– Vreau să-i probez! 

 

  

– Domnule, nu știți cât e ceasul? 

– Domnişoară, este pentru a treia oară în seara 

aceasta când mă întrebaţi cât e ceasul. 

– Ei, şi? Pe fiecare dată mi-aţi dat alt răspuns! 

 

  

O blondă nu ştie cum să intre în vorbă cu unul 

dintre invitaţii de la o petrecere. 

– Să ştii, dragă, zice o blondă, că mie nu-mi place 

să-mi amintesc de perioada când am fost adolescentă. 

– Păi, ce-ai făcut atunci? 

– Ei, asta e! Atunci n-am făcut nimic! 

 

  

Q Când începe o blondă să se uite cruciş? 

A Când gemenii ei încep să meargă! 

 

  

Q Ce zice o blondă când o întrebi cât de mult te 

iubeşte? 

A Te iubesc atât de mult, încât îţi simt lipsa şi când 

eşti lângă mine! 
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Q Ce îi zice o domnişoară blondă mamei ei când 

aceasta îi explică în ce constă un act sexual? 

A Ia uite, şi mie mi-au spus că aşa se dansează 

Lambada! 

 

  

Q Ce zice o blondă când îi ceri voie s-o săruţi? 

A Ooo, pentru atâta lucru nu era nevoie să mă 

dezbrac! 

 

  

Q De ce este o blondă așa de dulce? 

A Din cauza tabletelor de zaharină, pe care le-a luat 

drept anticoncepţionale! 
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Q Ce face o blondă în deşert? 

A Mătură. 

 

  

– Unde vă aflaţi în noaptea de 13 spre 14 iunie?, o 

întreabă judecătorul pe o blondă. 

– Unde să mă aflu? În pat. Am martori! 

  

  

Q De ce ia o brunetă pilula anti-baby? 

A Din superstiţie... 

 

  

– Primul meu logodnic, zice o domnişoară blondă, 

era bijutier, aşa că mi-a dăruit un inel, al doilea era editor, 

aşa că mi-a dăruit o carte. Tu ce meserie ai? 

–  Vatman. 

– Interesant, un tramvai nu mi-a dăruit nimeni. 

 

  

Q Ce zice o blondă când mama ei îi spune că 

virtutea este cel mai de preţ lucru pe lumea asta? 

A Și câţi dolari face?  

 

  

– Ştii că, după ultimul sondaj, 70% dintre blonde 

îşi înşală bărbaţii? 

– Și celelalte 30%? 

– Sunt nemăritate, văduve sau divorţate. 
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– Cât de mare trebuie să fie căldura sufletească a 

unui bărbat ca să topească gheaţa din inima unei blonde? 

 – Cam 18 karate! 

 

  

 – Dragă, zice Bulă către blonda lui  prietenă, o să-ţi 

dăruiesc câte un colier la fiecare aniversare a ta. 

– Adică în fiecare vineri? 

 

  

– Draga mea, să ştii că o femeie tot așa de frumoasă 

și de blondă ca și tine a fost cauza războiului troian. 

–  Zău? Şi pe ea o chema tot Zaharescu? 

 

  

Două blonde stau la taifas: 

– Cum te descurci, dragă, pe scumpetea asta? 

– Măresc decolteul, scurtez fusta și cresc preţul! 

 

  

Pilotul avionului se duce până la W.C. şi o lasă pe 

stewardesa blondă în locul lui. La un moment dat, se aude 

în căşti vocea dispecerului din turnul de control al 

aeroportului cel mai apropiat: 

– Alfa Charlie Bravo, dați-ne înălţimea și poziţia 

dumneavoastră! 

– Nu sunt Alfa Charlie Bravo, sunt Jenny, am o 

înălţime de 1,78 m şi mă aflu în poziţia aşezat pe scaun în 

cabina de pilotaj. 
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Q Unde se duc blondele să-şi întâlnească rudele? 

A În grădina cu legume. 

 

  

În lift, lui Bulă i se scurg ochii după o blondă foarte 

sexy de lângă el. Deodată, aceasta se întoarse şi-i trage 

două palme. 

– Să te înveţi minte, măgarule, să-ţi ţii mâinile 

acasă! 

Ieşind din lift, Bulă se scuză faţă de Lenuţa:  

– Ce a apucat-o pe nebuna aia? Nici n-am atins-o. 

– Ştiu, eu am pişcat-o de o fesă. 

 

  

După masa de prânz, Bulă îi spune Bubulinei: 

– Poate că ar trebui să te faci blondă. 

– Crezi că mi-ar sta mai bine? 

– Nu, dar am citit undeva că blondele sunt mai 

atente când gătesc decât brunetele. 

 

  

Q Ce înseamnă când o blondă rămâne însărcinată? 

A Că a avut un accident la locul de muncă! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o blondă şi o 

ciocolată? 

A După ce mănânci o ciocolată, nu rămâi cu fire de 

păr pe limbă! 
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La un restaurant, chelnerul îi aduce unei blonde un 

bileţel: "M-am îndrăgostit de dumneata îndată ce te-am 

zărit şi vreau să te invit mâine la cină, la ora 19,00, tot în 

acest local. Dacă, întâmplător, sunteţi ocupată, vă rog să 

dați biletul meu brunetei de la masa alăturată. " 

 

  

Un bărbat tânăr sună la uşa unui apartament. O 

blondă superbă, cu un capot transparent pe ea, răspunde. 

– Doamnă, eu sunt de la ROMGAZ și am venit să 

citesc contorul.   

– Dar, domnule, de unde să ştiu eu dacă e adevărat 

ceea ce susţineţi că sunteţi? Dacă, Doamne fereşte, sunteţi 

un violator care vrea să profite că eu sunt o biată femeie 

slabă şi lipsită de apărare, singură în tot apartamentul 

până va veni soţul meu, care întotdeauna se întoarce acasă 

fix la ora 16:00, niciodată mai devreme? 

   

  

Două blonde stau de vorbă:  

 – Ca tânără căsătorită, ești fericită? 

– Foarte! De acum o să mă mărit cât mai des. 

 

  

O blondă intră tremurând din toate încheieturile 

într-o farmacie. După o jumătate de oră de stat la coadă: 

– Dddddoamnă aaaaveţi vivibratoaree?  

– Da. 

– Şi... şi... cum se... se ooopresc? 
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O blondă voluptoasă, înaltă, plină de curbe 

apetisante, cu un decolteu incendiar, călătoreşte într-un 

tramvai foarte aglomerat. La o frână mai bruscă, vrând să 

se prindă de bară, îi trage un cot, fără să vrea, în plină 

figură unui domn care stătea înghesuit în ea. 

– Vai, domnule, vă rog să mă scuzaţi! 

– Nu-i nimic! Mi-am primit pedeapsa pentru ceea 

ce aveam de gând să fac! 

 

  

Q Care este asemănarea între o blondă şi 

matematică?  

A Dacă nu faci destule exerciţii, amândouă te 

părăsesc! 

 

  

Q Care e diferența între o blondă și o bicicletă? 

A Pe o bicicletă te poţi urca în orice perioadă a 

lunii. 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o blondă şi o savarină? 

A Niciodată nu ești destul de tânăr sau destul de 

bătrân pentru o savarină! 

 

  

Q De ce poartă blondele fusta crăpată? 

A Crăpătura din spate înseamnă: urmăreşte-mă, 

cea laterală: aşteaptă-mă, iar cea din fată: ce mai stai? 
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Q Ce zice o blondă în timp ce face amor? 

A Fac treaba asta numai pentru că m-ai îmbătat! 

 

  

Q Care este asemănarea între o blondă și un 

Trabant? 

A Când intri ţi-e ruşine, când ieși ți-e ruşine, dar 

înăuntru te poţi simţi bine. 
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 O blondă este complimentată:  

– Domnişoară, părul dumneavoastră este 

extraordinar! 

– Mulțumesc, îl am de la mama. 

 

  

Q Ce se spune despre o blondă care s-a culcat cu un 

singur bărbat?   

A Că va muri fără să fi avut termeni de comparaţie! 

 

  

Q Ce zice o blondă despre un miliardar? 

A Față de mărimea contului din bancă, alte 

dimensiuni nu mai contează. 

 

  

Q Cum se numeşte spaţiul dintre sâni a unei 

blonde? 

A Silicon Valley! 

  

  

Q Ce face o blondă când se vede prima oară într-o 

oglindă? 

A O întoarce ca să vadă cine-i în spate! 

 

  

Q Când păşeşte o blondă la fel cum păşeşte un 

fotomodel? 

A Când are o nevoie presantă şi nu găseşte WC-ul! 
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Q Ce zice o blondă când intră cu maşina într-un 

copac? 

A Hei, măi acesta, n-ai auzit când am claxonat? 

  

  

Q De ce e o blondă supărată pe o banană? 

A Pentru că o tot lucrează de 4 ore şi tot nu-și dă 

drumul. 

 

  

Q Cum îl încurajează o blondă pe un impotent? 

A Dă-te la o parte, că mă descurc şi singură! 

  

  

Q Ce zice o blondă în pat, dar nu trebuie s-o crezi? 

A Pentru figura asta m-au dat afară de la grădiniță. 

 

  

Q Care e diferenţa dintre o ciorbă  şi o blondă?  

A La ciorbă poţi băga şi numai un singur ou! 

 

  

– Iubitule, spune o blondă, azi, un coleg mi-a spus 

un banc cu blonde, de m-am prăpădit de râs. Era cât pe-aci 

să cad din pat. 

 

  

Q Ce obţii dacă întorci o blondă cu capul în jos? 

A O brunetă căreia îi pute gura! 
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Q Ce au în comun blondele şi groparii? 

A Pregătesc gaura pentru când o să apară unul 

ţeapăn!  

 

  

Q Ce spune o blondă ateistă când are orgasm? 

A Darwin! Oh, Darwin! 

 

  

Q Care sunt cele mai naive femei din lume? 

A Blondele. Acelea care lucrează la fabricile de 

prezervative. Cred că prezervativele sunt saci de dormit 

pentru şoricei! 

 

  

Q1 De ce a fost inventată blonda? 

A1 Pentru că o oaie nu e capabilă să-ţi aducă bere 

de la frigider... 

Q2 Şi atunci, de ce a apărut şi bruneta? 

A2 Pentru că s-a dovedit că nici blonda nu poate să 

facă treaba asta! 

 

  

La bar. 

– Nu, zice o blondă către un cunoscut, eu nu 

servesc niciodată băuturi spirtoase, pentru că mi-e teamă 

să nu-mi pierd minţile... 

– Poţi să bei fără teamă... nimeni nu poate să piardă 

ceea ce nu are! 
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Q De ce mănâncă o blondă întotdeauna mai mult 

de trei porţii de pizza? 

A Zice că vrea să înveţe să mănânce elegant şi are 

nevoie să exerseze... 

 

  

Q Cum o păcăleşte Bulă pe o blondă să facă sex 

oral? 

A Îi spune că instrumentul e un flaut fermecat şi o 

pune să sufle în el! 

 

  

Două blonde, la braţ, pe stradă. Una din ele vede pe 

jos o oglindă, o ridică, se uită în ea şi spune: 

– De unde o cunosc eu pe boarfa asta?  

– Ia să văd? Măi proasto, nu mă recunoşti? Eu sunt 

în poză! 

 

  

– Ai auzit că Bulă a lovit cu maşina o blondă și 

acum se căsătoreşte cu ea? 

– Păi, da. Vezi unde duce imprudenţa la volan? 

 

  

– Mănuşi pentru volan găsesc la dumneavoastră?, 

se interesează o blondă. 

– Da... ce număr purtaţi? 

Blonda silabsieşte: 

– B-04-VAY... 
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Un turist străin întreabă o blondă: 

– Vorbiţi engleza? 

– Puţini. 

– Cât de puţin? 

– Cam de 20 de dolari... 

  

  

– Aseară, relatează o blondă către prietena ei, am 

făcut sex cu Gicu cât a durat o emisiune la TV... 

– Ce emisiune? 

– Buletinul Meteo... 
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Q De ce nu poartă blondele sutien? 

A Pentru ca să li se întindă pielea de pe faţă şi să nu 

li se mai vadă ridurile! 

 

  

Q Ce nu-i face un bărbat unei blonde? 

A Nu-i ridică chiloţii! 

 

  

– Să ştii, se laudă o blondă, că duminică, la ştrand, 

s-au luat de mine o grămadă de tipi bine... Şi asta cred că 

numai pentru că purtam bikini aiurea... 

– Cum aiurea? 

– În mână! 

  

  

– Cum aş putea face, întreabă o blondă la Radio 

Erevan, ca atunci când merg pe stradă, bărbaţii să nu se 

mai uite la sânii mei? 

– Câţi ani aveţi? 

 

  

Q Ce faci cu o blondă când o duci acasă? 

A Îi scoţi sânii afară și o întrebi: „Naturali sau 

silicoane?" 

 

  

Q Cum stă o blondă cu dragostea? 

A Stă cum vrea partenerul! 
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O blondă, la ginecolog. 

– Doctore... mă doare acolo jos... sub burtă... 

înăuntru… 

– Adică în vagin? 

– Ia uită-te!? Nu i se mai zice pizdă? 

 

  

– Cum ţi-a plăcut mâncarea de la restaurantul 

chinezesc? este întrebată o blondă. 

– A fost excelentă, numai bețișoarele mi-au căzut 

cam greu la stomac... 

 

  

Două blonde, la un meci de rugby. 

– Îi vezi pe ăia care s-au strâns grămadă?, întreabă 

una dintre ele. 

– Da, ce-i cu ei? 

– Pariez că în clipa asta s-au strâns ca să mă 

bârfească! 

 

  

O blondă, la divorţ: 

– Domnule judecător, când mi-a spus că are bani de 

maşină, eu n-am ştiut că el se referea la autobuz... 

 

  

Q De ce diametrul creierului la blonde este de 2 

cm? 

A Pentru că este dilatat!  
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O blondă este întrebată în cadrul unui sondaj de 

opinie, pe stradă.  

– Faceţi sex ziua? 

– Sigur că da... 

– Și soţul e de acord? 

– Păi, el de unde să știe?! 

 

  

– Ce multe lucruri faine am mâncat la nuntă, zice 

Trulă către Bulă. 

– Ţie ce ţi-a plăcut mai mult? 

– Blonda din fața mea! 

 

  

Q De ce o blondă ştie să numere numai până la 10? 

A Pentru că numai 10 degete are! 

 

  

Bulă și cu Trulă. 

– Ai auzit ce s-a întâmplat la supermarket? 

– Ce? 

– A fost pană de curent; doi bărbaţi au rămas 

blocaţi în lift şi două blonde, pe scara rulantă! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre blonde și sticlele de 

bere? 

A Când desfaci o sticlă de bere eşti sigur că tu o 

începi! 
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Q Prin ce se deosebesc brunetele de blonde? 

A La brunete culoarea părului este aceeaşi cu a 

mustăţii! 

 

  

Q Când îţi apar o blondă şi o scroafă înaintea 

maşinii, ce calci mai întâi? 

A Frâna! 

 

  

Q Ce e mai bun la laptele de blondă? 

A Ambalajul! 

 

  

Q Când o blondă pierde 95% din inteligenţa ei? 

A După ce divorţează! 

 

  

Q De ce blondele scriu deasupra patului, pe tavan, 

litera A? 

A Ca să nu uite niciodată textul la o partidă de sex! 

 

  

Q Care este asemănarea între o blondă şi un peşte? 

A Şi blonda, şi peştele trag la râmă! 

 

  

Q De ce numără blondele până la 69?  

A Pentru că la 70 au deja gura plină! 
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Q De ce sicriele în care sunt înmormântate 

blondele sunt triunghiulare? 

A Pentru că, dacă le aşezi pe spate, îşi desfac 

picioarele! 

 

  

Q Care este asemănarea între o blondă şi un fast-

food? 

A Amândouă pot să deservească minimum 200 de 

clienţi pe zi! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o blondă şi un Ferrari? 

A Un Ferrari nu poate să-şi permită oricine! 

 

  

Q De ce ciorapii blondelor se deşiră de jos în sus? 

A Din curiozitate... 

 

  

Q Ce răspunde o blondă când o întrebi dacă i-ar 

place să facă sex cu tine? 

A De unde să ştiu eu dinainte? 

 

  

Între două blonde: 

– La spital mi-au făcut o radiografie la cap şi nu mi-

au găsit nimic... 

– Şi tu te aşteptai la altceva? 
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Q Ce face o blondă când soţul o ameninţă că, dacă îl 

mai înşală, o împuşcă? 

A Îi ascunde pistolul! 

 

  

Q După ce a născut, când îşi dă seama o blondă 

dacă are băiat sau fată? 

A După ce îl îmbracă! 

 

  

Q De ce nu moare o blondă dacă este împuşcată în 

cap? 

A Pentru că acesta nu conţine un organ vital! 

 

  

– Ce zici, doctore, întreabă o blondă, n-ar fi cazul să 

stau câteva zile în pat? 

– Zile, nu! Dar câteva nopţi v-ar prinde foarte bine! 

 

  

– Ce face o blondă ca să slăbească? 

– Călăreşte... 

– Și reuşeşte să slăbească? 

– De regulă, slăbeşte calul sau partenerul! 

 

  

Q Cum poate o blondă să spună atâtea prostii într-

o zi? 

A Se scoală devreme! 
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O blondă îşi surprinde fiica pe genunchii unui 

bărbat. 

– Ridică-te imediat de acolo, neruşinato! 

– Dar, mamă, eu am fost prima! 

 

  

O blondă, la hotel. 

– Aveţi camere libere? 

– Avem... 

– Și cât costă? 

– Depinde de poziţie... 

– De obicei, pe spate! 

 

  

Două blonde, la o cafea.  

– Văd ca ai un ceas nou. E digital?  

– Da, mă săturasem de limbi, acum vreau numere... 

 

  

– Dragă, zice o blondă către colega ei, ai mai mult 

fard pe obrazul stâng. 

– Ala nu e fard, e sănătate curată... 

– Atunci, eşti mai sănătoasă pe partea stângă! 

completează prima blondă. 

– Pentru că mai întâi trebuie să ajungă acasă! 

 

  

Q Ce întreabă o blondă la micul dejun? 

A A mai durat mult aseară? 
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Q Ce zice o blondă când îi pui mâna pe genunchi, 

după ce a început filmul? 

A Ia mâna de pe genunchiul meu!... Mut-o mai sus! 

 

  

Q Ce zice o blondă când un băiat îi declară că e 

prima lui iubire? 

A O, Doamne, încă un începător! 

 

  

Q Cum inaugurează o secretară blondă noua 

maşină de scris? 

A Îi taie panglica! 

 

  

Q Ce se întâmplă dacă o blondă înghite o muscă? 

A În acest caz are mai mult creier în stomac decât 

în cap! 

 

  

Între două blonde. 

– Spune-mi, Mimi, tu cât timp poţi iubi un bărbat? 

– Până nu află celălalt! 

 

  

Q O domnişoară blondă serioasă trebuie să fie la 

ora 8 seara în paf? 

A Neapărat! Pentru că, oricum, la ora 10 seara 

trebuie să fie acasă! 
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Q Cum face o blondă sex protejat? 

A Ţine în gură un prezervativ! 

 

  

Q Ce face o blondă planturoasă ca să pară mai 

subţire? 

A Întuneric! 

 

  

Q Cum se numeşte o blondă care are numai 

jumătate de creier? 

A Norocoasă! 

  

  

Q De ce vin blondele la mare?  

A Pentru că s-au săturat de mică! 

 

  

Q Ce deficienţă majoră de vorbire are o blondă? 

A Nu poate să spună NU! 

  

  

Q De ce sunt blondele blonde? 

A Pentru că numai aşa pot face ceea ce fac! 

 

  

Q Dintre 3 fetițe din clasa a IV-a – una blondă, una 

brunetă și una roşcată – care dintre ele are sâni mai mari? 

A Blonda, pentru că ea are 18 ani! 
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Q Ce face o blondă în lumina soarelui? 

A Umbră! 

 

  

Q Unde doreşte o blondă serioasă să i se facă un 

vaccin: în braț sau în fund? 

A În braț, că acolo e mai puţin vizibil!  

  

  

Q Care este blonda cea mai practică? 

A Cea care se îmbracă pe credit şi se dezbracă pe 

bani gheaţă! 

 

  

Q De ce aruncă blondele răzătoarea la gunoi? 

A Pentru că e plină de găuri! 

 

  

Q De ce este aşa de uşor să o faci pe o blondă să-ţi 

sară în pat? 

A Dar cui îi pasă? 

   

  

Q De ce preferă blondele ceasurile mecanice? 

A Fiindcă au auzit că tic-tac-ul face bine la siluetă! 

 

  

Q Brunete proaste nu se întâlnesc chiar deloc? 

A Nu, pentru că s-au vopsit toate blonde! 
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Q Cum se simte o blondă când e înconjurată de o 

mulţime de tâmpiţi? 

A Flatată! 

 

  

Q O blondă şi o brunetă sar de pe un bloc. Care 

ajunge ultima jos? 

A Blonda, că ea are deschiderea mai mare! 

  

  

Q De ce blondele țin foarte des mâinile la urechi? 

A Ca să nu le zboare chiar toate ideile! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o blondă și o muscă? 

A Musca te sâcâie numai vara! 
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Q Ce diferenţă există între o blondă şi un PC? 

A În PC bagi datele o singură dată! 

 

  

Q Prin ce se deosebeşte un țânțar de o blondă? 

A Pe ţânţar nu trebuie să-l mângâi pe cap când te 

suge! 

 

  

Q Ce face o blondă ca să vadă un bărbat în pielea 

goală? 

A Se mărită! 

 

  

Două blonde, pe plajă la Mamaia. 

– E adevărat că-mi merge treaba, zice una, dar nici 

eu nu aştept mură-n-gură... 

– Ia uită-te?! Tu îi spui mură?! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre un telefon public şi o 

blondă? 

A Telefonul public poate fi folosit numai de o 

singură persoană, la un moment dat! 

 

  

Q Care este asemănarea dintre o blondă şi o dală 

de pavaj? 

A Amândouă fac trotuarul! 
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Q Prin ce se deosebeşte o soţie de o blondă? 

A Cu soţia dormi și cu blonda te culci! 

 

  

Un bărbat şi o blondă, la bar. 

– La ce vă gândiţi?, întreabă blonda. 

– La acelaşi lucru ca şi dumneata... 

– Atunci, vă costă 50 de dolari! 

 

  

Două blonde, la agăţat.  

– Mimi, cum poţi să te culci cu străinii? Doar nu le 

știi limba!  

– Nici n-am nevoie! Eu ştiu ce vor ei, iar ce vreau 

eu, îmi cumpără ei! 

 

  

Q Care e diferenţă dintre o blondă şi o limuzină? 

A În limuzină nu intră oricine! 

 

  

O blondă este întrebată: 

– Domnişoară, știi care este diferenţă dintre un 

mecanic, un inginer şi un Mercedes? 

– Sub Mercedes încă nu am stat! 

 

  

Q Cum face o blondă sex cu un extraterestru? 

A Prin teleportarea organelor sexuale. 
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Q Care este diferenţă dintre o blondă şi o periuţă 

de dinţi? 

A Periuţa de dinţi n-o împrumuţi nici celui mai bun 

prieten! 

 

  

Q Care este diferenţă dintre o blondă și un bec? 

A Becul se arde o singură dată, blondele, de mai 

multe ori! 

 

  

Q Cum agăţi cel mai uşor o blondă? 

A Îi spui: Nu vrei să fiu O.B.-ul tău? 

 

  

O blondă este întrebată la examen: 

– Unde este situat ficatul la femei? 

– Cum intri, pe stânga! 

 

  

Două blonde bârfesc: 

– Ai auzit că Mimi se mărită cu un veterinar? 

– Dar e mult mai în vârstă decât ea... 

– Confunzi veterinarul cu veteranul... Veterinarul e 

unul din ăia care nu consumă carne! 

  

  

Q De ce poartă o blondă minijup? 

A Ca să se fălească cu noul ei ruj de buze! 
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O blondă întreabă la Radio Erevan: 

– Ce trebuie să fac, în noaptea nunţii, ca să nu se 

murdărească cearceaful? 

– Să vă spălaţi pe picioare! 

 

  

Q Care este deosebirea dintre un sinucigaş şi o 

blondă virgină? 

A Sinucigaşul încearcă să moară şi blonda virgină 

moare să încerce! 

 

  

O blondă se întoarce acasă, seara târziu, murdară 

de noroi pe un singur pantof. Maică-sa o întreabă: 

– De ce eşti murdară pe un singur pantof? 

– M-am răzgândit în ultimul moment! 

 

  

Două blonde, la taifas. 

– Eu, când beau cafea, nu pot să dorm... 

– La mine e invers: când dorm, nu pot să beau 

cafea! 

 

  

Două blonde în tren. Una din ele îşi tot scuipă în 

palmă. 

– Ce tot îţi scuipi în palmă? Vrei să te apuci să 

lucrezi ceva? 

– Nu vezi ce scrie acolo? Nu scuipaţi pe jos! 
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– Tu, Mimi, o întreabă o blondă pe alta, de ce nu-ţi 

sărbătoreşti niciodată ziua de naştere?  

– Pentru că eu m-am născut noaptea! 

 

  

Bulă, către o blondă:  

– Draga mea, am venit să-ţi pun la picioare inima 

mea... 

– Ce marcă e? 

 

  

Între două blonde culte: 

– Ce citeşti acolo? 

– O nouă ediţie a operelor lui Shakespeare... 

– Va să zică, tot mai scrie?! 

 

  

De-ale blondelor: 

– Logodnicul tău ştie ce vârstă ai? 

– În parte... 

 

  

O blondă cumpără trei banane, gustă dintr-una şi 

apoi scuipă. 

– Ce scârboşenie! Au gust de prezervative! 

 

  

Q Există cineva şi mai cicălitoare decât o blondă? 

A Da, o soacră blondă! 
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Două blonde, la un concert simfonic:  

– Ţie îţi place simfonia asta? 

– La nebunie! 

– Bine, atunci hai în foaier să fumăm o ţigară!  

 

  

O blondă, la o farmacie: 

– Daţi-mi o duzină de prezervative! 

– Ce mărime? 

– De toate mărimile! Mă duc la discotecă... 

 

  

Q Care e diferenţa dintre o blondă și o brunetă? 

A Bruneta are cu adevărat un orgasm, dar poartă 

bijuterii false... 
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 Q E drept că există blonde care au coeficientul de 

inteligenţă din 3 cifre? 

 A Da, ca la James Bond... 007! 

 

  

Q Ce înseamnă pentru o blondă „sex magic”? 

A Să facă sex şi apoi să dispară! 

 

  

Q Ce face o blondă vicleană? 

A Se vopseşte tot blondă, ca să creadă lumea că 

înainte a fost brunetă! 

 

  

Q Cum diferenţiezi o blondă naturală de una 

vopsită? 

A În maşină, când se opreşte la semafor, blonda 

naturală se rujează în oglinda retrovizoare, pe când cea 

vopsită îşi scoate şi oglinda din poşetă! 

 

  

Q Ce zice o blondă când o duci în tufiş? 

A Să-mi scot guma din gură sau să-mi dau jos 

chiloţii? 

 

  

Q Care este, pentru o blondă, cea mai bună vopsea 

de ouă? 

A Rujul de buze... 
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Q Cum ştii dacă o blondă nu poartă chiloţi? 

A Are mătreaţă pe pantofi! 

 

  

O blonda, la medic: 

– Domnule doctor, dacă este adevărat că peştele, 

datorită fosforului conţinut, este bun pentru creier, mie ce 

peşte mi-aţi recomanda? 

– Zilnic, câte o balenă! 

 

  

– Ce înseamnă să fii blondă la oraș? 

– O proastă mai puţin la ţară... 

– Dar o blondă la țară? 

– Acolo nu sunt blonde, sunt bălaie! 

 

  

Un agent de circulaţie îi spune unei blonde:  

– De ce nu aţi oprit la semnalul meu sonor? 

– Ştii de? Crezi că dacă sunt blondă, trebuie să fiu şi 

târfuliţă, să mă tot opresc când mă fluieră cineva? 

 

  

Q Ce greşeală face o blondă când se mărită? 

A Pentru un cârnat ia tot porcul! 

 

  

Q Ce face o blondă în pat, după o partidă de sex? 

A Deranjează! 
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Q Care este deosebirea dintre o fată cuminte și o 

blondă? 

A Fata cuminte pleacă de acasă dimineaţa, blonda 

se întoarce dimineaţa! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre chiloţii unei blonde şi 

un copac? 

A În copac încap mai multe păsărici! 

 

  

Q Ce au în comun o bicicletă și o blondă grasă? 

A Amândouă sunt bune de călărit până te află 

prietenii! 

 

  

Q De ce are parte o blondă cu două ouă în mână? 

A De atenţia totală şi nepărtinitoare a unui bărbat! 

 

  

Q Ați auzit de blonda care a tras în aer? 

A Ei bine, l-a ratat. 

 

  

Se întâlnesc două blonde. Una spune: 

- Ascultă, ştii că anul acesta, 8 martie va fi vineri? 

- Serios?! Numai să nu fie 13! 
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Ce gândesc blondele 
 

 

Meditaţie: mai bine un cap gol, decât un pat gol. 
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Nedumerire: oare cât mai trebuie să ţin  

hainele astea groase pe mine? 



 

 
314 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

 

Observaţie: parcă ţi-a rămas un spermatozoid între sâni. 

 

 

Întrebare: aşa se foloseşte dildo? 
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Întrebare: noi de ce zâmbim ca proastele? 
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Întrebare: să trag sau să nu trag? 
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Siguranţă: am cel mai tare fund de pe plajă! 

 

 

Explicaţie: de ce nu pot forma blondele 112. 
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Protest: stai puţin să fac caca! 

 

 

 

Meditaţie: la dracu’, iar m-au păcălit, asta e banană! 
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Aşteptare: următorul trebuie să fie milionar! 
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Nelămurire: totuşi, de ce se spune despre blonde  

că sunt proaste?! 

 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

321 

 
 

Nedumerire: oare pot rămâne gravidă  

de la distanţa asta?! 
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Întrebare: oare să mă culc şi cu antrenorul  

sau numai cu toată echipa?  
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Întrebare: oare m-am şters la fund sau am uitat? 

 



 

 
324 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

 

Siguranţă: hai să vă arăt că intră toate în gură! 

 

 

 

Limbajul semnelor.  
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Cum recunoşti o blondă deghizată. 
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Tentaţie: oare să-l bag în pantaloni sau în gură?! 

 

 

 

Oglindă, oglinjoară. 
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Întrebare: oare o să-şi dea ăştia seama că-s falşi? 
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Tentaţie: oare nu sunt urşi în pădurea asta?! 
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Soacrele sunt otrăvitoare 
 

 

Soacră-mea s-a otrăvit cu o substanţă 

neidentificată. Probabil că şi-a muşcat 

limba! 
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– Am şi eu o ambiţie, spuse un spărgător către 

colegii lui de celulă: să dau o spargere la o bancă şi să las 

acolo amprentele soacrei mele! 

 

  

– Ce mai faci, Bulă? Cum te împaci cu soacră-ta? 

Am auzit că pleacă de la voi. 

– Nu știu ce m-aş face fără ea în casă. Dar tare e 

plăcut să visez la asta... 

 

  

– Dumneata eşti o victimă a alcoolului! zise 

judecătorul către inculpat. 

– Într-un fel, aveţi dreptate, dle judecător, într-

adevăr, alcoolul m-a făcut să-mi urăsc soacra, el m-a făcut 

ca să-mi cumpăr pistolul, tot el mi-a condus paşii spre 

camera unde dormea, sub influenţa alcoolului am 

îndreptat pistolul către ea, dar tot blestematul ăsta de 

alcool m-a făcut să o ratez... 

 

  

– Soacră-mea e ca un ziar...  

– De ce zici asta? Vorbeşte mult? 

– Dacă ar fi numai atât, dar din păcate, apare 

zilnic... 

 

  

Am făcut un gest superb: i-am cumpărat soacrei un 

scaun. Dar acum, familia nu mă lasă să-l pun în priză... 
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Bulă l-a salvat in extremis pe un tip care traversa 

neregulamentar strada, din faţa unei maşini care era să îl 

calce. 

– Vai domnule, zise acesta, cum să îţi mulţumesc că 

mi-ai salvat viaţa? 

– Ia-o pe soacră-mea şi plecaţi în Kosovo... 

  

  

– Măi Bulă, cum se mai simte soacră-ta?  

– A murit aseară în urma unei comoții cerebrale... 

Vai ce spaimă am tras! Când a căzut jos, am crezut că e 

vorba de un simplu leşin... 

 

  

– Bulişor, ce mult îmi place când îmi spui dulcea 

mea, bombonică mea... 

– Asta pentru că te iubesc... 

– Da, dar mama ta nu mă poate înghiţi. 

– Ce vrei, dragă, ea are diabet! 

 

  

– Dragul meu ginere, ieri am trecut pe lângă casa 

voastră... 

– Îţi mulţumesc mamă-soacră că n-ai intrat! 

 

  

– Soacră-mea vorbeşte tot timpul.. 

– Despre ce? 

– Asta nu mi-a spus niciodată! 
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– E adevărat că, după ce ţi-a murit nevasta, te-ai 

însurat cu sora ei?, întreabă Bulă. Îţi aminteşte aşa de mult 

de ea? 

– Da' de unde! Dar, de-abia mă obişnuisem cu 

soacră-mea... 

 

  

– Dragă, zise soţul, ce-ai zice tu dacă am petrece 

week-end-ul ăsta cât mai liniştit? 

– De acord. Dar cum? 

– Uite, eu m-am gândit să cumpăr bere şi să mă uit 

la meciuri. Tu... ai putea să te duci la maică-ta. 

 

  

– Ca să o conving pe fiica mea să-i placă muzica, i-

am cumpărat un pian. Dar n-a mers. 

– Nici la mine n-a mers când i-am cumpărat soacrei 

un geamantan... 

 

  

– Rău câine mai ai, vecine... Ăsta înghite omul pe 

de-a întregul... Vinde-mi-l mie ca să-l fac cadou soacrei! 

– Nu pot! Şi eu mă însor cum trece Postul Paștelui... 

 

  

– Soacră-mea are o alergie teribilă la pisici, zise 

Bulă. 

– Fă-i rost de un medic bun...  

– Nu, deocamdată am făcut rost de o pisică.. 
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– Inculpatul a încercat să vă atragă de partea sa?, a 

fost întrebat martorul. 

– Da, domnule judecător, mi-a spus o mulţime de 

vorbe urâte despre soacră-mea. 

 

  

La staţia de taxiuri. 

– Domnule taximetrist, ia de aici 15.000 de lei şi 

adu-mi-o pe soacră-mea de la gară! 

– Şi dacă nu vine? 

– Atunci îţi dau 20.000... 

 

  

– Soacră-ta şi-a făcut asigurare? 

– Da, dar nu asigurare pe viaţă, ci contra focului... 

Pesemne că presimte unde o sa ajungă după moarte... 

 

  

– Ce faci? întreabă Bulă. 

– Ia, mă mai foiesc şi eu pe aici, îi răspunse soacra. 

– Rău faci! Celelalte soacre au ocupat cele mai bune 

locuri din cimitir şi dumneata încă te mai foieşti? 

 

  

– Ce ești așa de vesel?, întrebă Trulă. 

– Cum să nu fiu, răspunse Bulă, tocmai a plecat 

soacră-mea de la mine. 

– Şi nevastă-ta ce zice? 

– Nu ştiu... că au plecat împreună! 
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Între soacre. 

– Cum o duce băiatul tău după ce s-a căsătorit? 

– Rău! El face piaţa, el găteşte şi tot el spală şi 

vasele... 

– Şi fata ta? 

– Ea a nimerit bine. Bărbatu-său face piaţa, găteşte 

şi spală vasele... 

 

  

Între soacre. 

– Ce-ai păţit la ochi? 

– Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea... 

– În timp ce tricotai? 

– Nu, în timp ce mă uitam prin gaura cheii. 

 

  

– La petrecerea de mâine vine şi soacră-mea, zise 

Bulă către bucătăreasă. Iată lista cu mâncărurile ei 

preferate... 

– Le voi găti domnule... 

– Să nu te pună dracu', că te dau afară! 

 

  

După o lună de la nuntă, Gogu şi Lenuţa stăteau 

liniştiţi şi fericiţi, pe canapea, la televizor, când se auzi 

soneria. Bulă se duse să deschidă ușa. În prag era mama-

soacră, cu două geamantane mari. 

– Am venit să stau aici!, zise ea în loc de salut. 

– Foarte bine, aici să stai!, şi îi trânti uşa în nas. 
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– De curând, soacră-mea a adormit în cadă, cu 

robinetele deschise... 

– Şi ce s-a întâmplat? Ai avut inundaţie? 

– Nu, am avut noroc că dormea cu gura deschisă... 

 

  

– Ce bine c-ai venit, bunico! Toţi îţi duceam dorul, 

zise Bulişor. 

– Dar cum aşa? 

– Păi l-am auzit pe tata zicând: Numai maică-ta ne 

mai lipseşte, încolo avem de toate. 

 

  

Lenuţa îi spuse lui Bulă: 

– Să ştii că mama era să se prăpădească de râs 

aseară când ai spus bancurile alea. 

– Să vină și azi! Am unele și mai mortale! 

 

  

– Ia uite ce scrie în Magazin, că proba la bărcile de 

salvare se face cu oameni... 

– Și? 

– Nu înţeleg, de ce nu se face cu soacre? 

 

  

– Mizerabile, îi strigă soacră-sa lui Bulă, dându-i 

unui sărăntoc ca tine o fată cu asemenea zestre, eu m-am 

sacrificat! 

– Şi eu, luând o fată cu asemenea mamă! 
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Bulă o vizită pe soacră-sa la spital. 

– Cum îţi merge, mamă-soacră? 

– Tot aştept ca Bunul Dumnezeu să mă cheme la 

el... Dar pesemne că m-a uitat... 

– Fii fără grijă, cum plec de aici, mă voi duce la 

biserică şi o să-i aduc aminte... 

 

  

Când să scoată sicriul cu soacra lui Bulă din casă, 

cioclii, cum erau cam aghezmuiţi, au lovit sicriul, acesta a 

căzut şi decedata s-a trezit din letargie. Peste vreo 8 luni, 

iar veni Bulă la preot că i-a murit soacra. Sosit acasă la 

Bulă, preotul văzu că nu mai era perete. 

– De ce ai dărâmat peretele ăsta? 

– Păi, părinte, nu ai văzut ce s-a întâmplat data 

trecută când au izbit coşciugul de el? 

 

  

– Cum te înţelegi cu soacră-ta, Gogule? 

– Îmi place de ea foarte mult... Ieri de exemplu, 

curăţa cu benzină un palton şi, deşi eram cu ţigara aprinsă 

în gură, nu mi-a păsat de pericol şi m-am dus să-i spun să 

nu se mai obosească... 

 

  

– Niciodată nu voi uita ziua când soacră-mea m-a 

îmbrăţişat... 

– De ce? 

– Atunci a fost cutremurul cel mare... 
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În timp ce se uita la un spectacol de striptease, 

într-un bar de noapte, pe Bulă îl apucă greaţa şi începu să 

scuipe. A fost luat pe sus, pus să plătească consumaţia şi 

zvârlit afară. Ajuns acasă, soacră-sa îi spuse: 

– Măi Bulă, hoinăreşti toată ziua şi noaptea prin 

baruri şi la mine nu te gândeşti deloc... N-oi fi şi eu dornică 

de puţină distracţie? 

– Ba, mă gândesc mamă-soacră, dar aseară când m-

am gândit, m-a apucat scuipatul şi m-au dat afară... 

 

  

– Ce te-ai apucat, măi Bulă, să te muţi la etajul X 

într-un bloc al cărui lift nu merge de mai bine de un an? 

– Soacră-mea suferă de inimă... 

 

  

– Soacră-mea, de când suntem căsătoriţi, nu a venit 

decât o singură dată în vizită... 

– A mea în fiecare an stă câte o lună pe capul 

nostru... 

– Da, dar a mea de când ne-a vizitat, n-a mai plecat 

de la noi... 

 

  

Viitorul socru către viitorul ginere: 

– Bei, fumezi, joci cărţi, te ţii după fete? 

– Nu, domnule, nu am astfel de vicii...  

– Atunci nu pot să-ţi dau fata... Nu vreau ca soţia 

mea să mi te dea mereu drept exemplu... 
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– Inculpat, de ce ai rupt umbrela în capul soacrei? 

– A fost mâna sorţii, domnule judecător. Acum, 

însă, regret foarte mult, pentru că ţineam la... umbrelă! 

 

  

– Draga mea, zise Bulă, îmi eşti atât de dragă, că te-

aş mânca toată... 

– Dar pe mine n-ai vrea să mă mănânci?, interveni 

şi soacră-sa. 

– Ba da, dar ar trebui să te curăţ de coajă mai întâi. 

 

  

Se întâlnesc două soacre. 

– Ce faci, măi Leano? Am auzit c-ai murit. 

– Ah, iar îmi face ginerele meu reclamă proastă 

prin târg. 

 

  

– Să-ţi fie clar, îi spuse medicul lui Bulă, de azi 

înainte, fără tutun, fără alcool, fără femei... 

– Am înţeles, domnule doctor, se vede că a trecut 

soacră-mea pe aici... 

 

  

– Uite, mamă, se plânse Lenuţa, ce vânătaie mi-a 

făcut Gogu la ochiul stâng! 

– Bătu-l-ar Dumnezeu... Dar cum a reuşit, că-l ştiam 

plecat în delegaţie? 

– Așa îl ştiam și eu... 
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Bulă, cu nevastă-sa şi cu soacră-sa, în excursie, 

ajung și lângă o fântână care era vestită prin împlinirea 

dorinţelor. Toţi trei au aruncat câte o monedă în apă şi şi-

au pus în gând câte o dorinţă. Aplecându-se să vadă mai 

bine sculpturile, soacra lui Bulă căzu în apă şi se înecă. 

– Ce prompt eşti, Doamne!, îi mulţumi Bulă. 

 

  

– De 30 de minute bune aştept să te trezeşti!, îi 

spuse soacra lui Bulă. 

– Ei şi, ce te enervezi? Eu nu aştept de trei ani ca să 

mori? 

 

  

– Inculpat, eşti un recidivist notoriu. Ai suferit 

până acum cinci condamnări pentru furt, spargeri de 

locuinţe, escrocherie. 

– Domnule judecător, n-aţi putea vorbi mai încet? 

În sală se află şi viitoarea mea soacră. 

 

  

Un ţăran, foarte furios îi spuse unui vecin, vânător 

amator: 

– Acum trei ani mi-ai împuşcat două oi, anul trecut 

mi-ai împuşcat vaca, iar săptămâna trecută câinele. 

– Vecine, te rog să mă ierţi! Cum pot să-ţi plătesc 

paguba? 

Ţăranul se mai temperă: 

– Să vii pe la noi s-o cunoşti şi pe soacră-mea! 
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Bulă apăru în casa părintească cu cinci copii după 

el şi cu două geamantane mari. 

– Ce-i cu tine, Bulă, aşa de zgâriat şi de lovit?, îl 

întrebă taică-său. 

– M-au bătut soacră-mea şi nevastă-mea. 

– Ah, trăzni-le-ar Maica Precistă! Să-mi fi făcut mie 

una ca asta, puneam mâna pe topor şi le făceam bucăţi-

bucăţele! 

– Dar în geamantanele astea, ce crezi că am? 

 

  

– Ești acuzat că ți-ai aruncat soacra de la etajul X. 

Cum ai putut să faci asta? 

– Păi să vedeţi, d-le judecător, eu sunt însărcinat cu 

paza şi ordinea la un restaurant. Când m-am angajat, 

patronul mi-a spus: Nae, daca cineva ridică tonul şi face 

scandal, dă-l afară! 

 

  

– Măi Bulă, de ce cu nevastă-ta te tot cerţi şi pe 

soacră-ta o tot lauzi? 

– Pentru că ea a fost singura persoană care s-a 

opus căsătoriei mele cu fiica ei. 

 

  

– Mama mi-a scris, zice Lenuţa, că vine la noi pe 

data de 13. Oare în ce zi o fi căzând? 

– Mai mult ca sigur, răspunse Bulă, într-o zi 

nefastă! 
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Bulă se prezintă la un concurs pentru ocuparea 

unui post de paznic de noapte. Văzându-l destul de 

pirpiriu şi de timid, şeful serviciului personal îi spuse: 

– Pentru acest post ne trebuie o persoană solidă, 

curajoasă, bătăioasă, suspicioasă şi vigilentă tot timpul. Ca 

să fiu sincer, dumneata nu prea corespunzi. 

– O, dar nu e vorba de mine. Am venit să cer acest 

post pentru soacră-mea! 

 

  

Gogu, Lenuţa și maică-sa. 

– Eu nu spun, zise Lenuţa, că mama are mereu 

dreptate, eu spun că tu nu ai niciodată dreptate. 
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Două vecine stăteau la poveşti: 

– Și unde va locui Lenuţa, acum că își mărită 

amândouă fetele? 

– Păi unul dintre gineri o vrea la Miercurea-Ciuc, 

iar celălalt la Beiuş. 

– Foarte drăguţ din partea lor. 

– Stai să vezi: ei locuiesc unul la Botoşani și celălalt 

la Timişoara. 

 

  

Bulă, ţinut din scurt acasă şi de nevastă şi de 

soacră, este trimis la piaţă să cumpere melci. Fericit că are 

câteva momente de libertate, a hoinărit după pofta inimii, 

ba a mai şi băut câteva beri cu nişte colegi. Într-un târziu, a 

cumpărat melcii şi a luat-o către casă. Văzând că întârzie 

atâta, soacră-sa o boscorodea pe fiică-sa: 

 – Ţi-am zis eu că te-ai căsătorit cu un netrebnic! 

Uită-te la el! Nu poţi să-l trimiţi undeva să facă o treabă, că 

uită să mai vină. 

Bulă a auzit discuţia de la uşă, aşa că a pus melcii 

pe prag şi apoi a sunat. Îi deschise soacră-sa. 

– Să vedeţi voi, melcilor, ce o să păţesc din cauza 

voastră! Şi de câte ori v-am rugat să vă mişcaţi mai iute! 

 

  

Bulă se întoarse de la piaţă cu doi pepeni sub braţ. 

– Uite, mamă-soacră, sunt pentru matale. Te-am 

auzit ieri când ziceai că ţi-ai da o jumătate din viaţă pentru 

un pepene. Ţi-am adus doi! 
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Am fost la o ghicitoare, zise Bulă, şi mi-a prezis că 

voi avea o mare bucurie. 

– Şi ai avut-o? 

– Da! Maşina mea a fost făcută praf într-o parcare. 

– Nu eşti normal la cap! Asta la tine e prilej de 

bucurie? 

– Da, pentru că în maşină se află soacră-mea. 

 

  

– Cum ai putut să-ţi dai fata după Trulă? Parcă vă 

declaraserăţi duşmani de moarte! 

– Aşa şi este! I-am dat fata, tocmai ca s-o aibă de 

soacră pe nevastă-mea! 

 

  

– Ești căsătorit de 5 ani. De ce nu aveţi nici măcar 

un copil? 

– Pentru că soacră-mea mi-a promis că, îndată ce 

vom avea un copil, se mută la noi ca să vadă de el. 

 

  

– Tom, de ce ai plecat de la ferma lui McCormick? 

Nu se purtau bine cu tine? Nu te plăteau destul? 

– Ba da, dar când le-a murit o vacă, au tăiat-o, au 

sărat-o şi până nu am terminat carnea cu toţii de la fermă, 

n-am mai mâncat altceva. Pe urmă, a omorât lupul două oi. 

Le-au tăiat, le-au sărat şi am mâncat numai carne de oaie. 

Tot aşa şi cu un porc. Apoi, însă, a murit soacra lui Jim, aşa 

că am fugit de acolo. 
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Bulă intră val-vârtej într-o farmacie. 

– Ce aveţi pentru stările de leşin?  

Prompt, farmacistul îi arse o pereche de palme. 

– Staţi aşa, că eu am întrebat pentru soacră-mea... 

Dar mi-aţi dat o idee bună! 

 

  

Se întâlniră doi poliţişti. 

– După cine porţi doliu? 

– După soacră-mea. 

– Ce-a avut? 

– S-a tăiat la un deget. 

– Și din asta a murit? 

– Nu, am împuşcat-o eu. Nu mai puteam suporta s-

o văd cum suferă. 

 

  

– Soacră-mea e ceva de groază. E mai dihai ca un 

câine. 

– Cum vine treaba asta? 

– O iau peste tot cu mine... O pierd... Dar ea face ce 

face şi tot acasă ajunge! 

 

  

– Vă rog să-mi aprobaţi o învoire de două ceasuri, 

ceru Bulă. Avem un eveniment fericit în familie. 

 – Ţi-a născut nevasta? Felicitări! 

– Nu mi-a născut, dar tot sunt bun de felicitat. O 

conduc pe soacră-mea la gară. 
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În sala de aşteptare a unui cabinet de stomatologie. 

– Domnule, v-am văzut de mai multe ori aici şi nu 

ați intrat niciodată în cabinet. Şi în plus, vă văd foarte 

vesel. 

– Cum să nu fiu, domnule? Ia auziţi cum mai 

răcneşte soacră-mea! Lasă, să o chinuie şi pe ea cineva, ca 

să vadă cât e de bine. 

 

  

– Inculpat, pe ce te bazezi când afirmi că nu erai în 

deplinătatea facultăţilor tale mintale când ți-ai lovit 

soacra? 

– Cea mai bună dovadă e că atunci când am lovit-o, 

i-am spus: femeie sfântă! 

 

  

– Să ştii că plec la mama!, îl ameninţă Lenuţa pe 

Gogu, după o ceartă zdravănă. 

– Călătorie sprâncenată! 

Venind acasă, seara, din schimbul II, Gogu o găsi pe 

Lenuţa în pat. 

– N-ai spus că te duci la mă-ta? 

– Ba da, dar și ea s-a certat cu tata, așa că a venit ea 

la noi! 

 

  

– Bine, măi Bulă, aşa te porţi tu cu mine?, zise 

soacra lui. Încă un cuvânt şi mă întorc acasă la mine! 

– Taxi! 
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După un spectacol de teatru unde se prezentase o 

tragedie, actorul care interpretase rolul principal a fost 

întrebat: 

– Cum de v-a reuşit așa de bine rolul? 

– Cred că se datorează soacrei mele. Stă împreună 

cu noi de când ne-am căsătorit. 

 

  

După căsătorie, soacra le face prima vizită tinerilor 

căsătoriţi... 

– Uite, mamă-soacră, în cinstea vizitei matale, am 

plantat în grădină un pui de nuc. La vizita viitoare o să te 

poţi odihni la umbra lui. 

 

  

– Ei, ce frumoase erau obiceiurile de altădată, când 

cavalerii își așterneau mantiile la picioarele domniţelor ca 

să nu calce în noroi. Bărbaţii din ziua de azi nu mai sunt în 

stare de așa ceva. 

– De unde știi? 

– Cum de unde ştiu? Ai uitat ce scandal ai făcut ieri 

când ţi s-a aşezat maică-mea pe pălărie? 

 

  

– Bulă, dragul meu, uite, vecinul nostru, Trulă, a 

adus-o pe soacră-sa la el şi se înţeleg foarte bine. Nu ai fi 

de acord să facem şi noi la fel cu mama? 

– Ba da, dar mai înainte întreabă-l pe Trulă dacă o 

primeşte! 
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– Măi Gogule, cum ai ajuns tu în spital, că numai 

aseară te-am văzut bând bere cu prietenii şi făcând curte 

unei blonde sexy? 

– Da, dar m-a văzut şi soacră-mea. 

 

  

Gogu, care se uita saşiu, se duse la oftalmolog. 

– Faceţi ceva cu mine, domnule doctor, că nu mai 

suport situaţia. De câte ori vreau să mă uit cu drag la soţie, 

o sorb din ochi pe soacră-mea! 
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– Noaptea trecută ai vorbit prin somn, îi spuse 

Lenuţa lui Gogu. 

– Am visat că m-am întâlnit cu mama ta. E o 

performanţă că am reuşit să spun şi eu câteva cuvinte. 

 

  

– Aş vrea și eu să lucrez undeva, zise soacra lui 

Bulă. Unde crezi că ar fi mai nimerit pentru mine? 

– La şcoala specială de surdo-muţi. 

– De ce tocmai acolo? 

 – Ori ar învăţa ei să vorbească, ori matale să taci. 

 

  

– De când a plecat mama de la noi, fac o economie 

nemaipomenită la mâncare. 

– La preţurile astea? 

– Da, pentru că din ce gătesc eu, bărbatu-meu nu 

mănâncă nici pe sfert din cât mânca înainte... 

 

  

– De ce eşti supărat, Bulă? Gata, ai divorţat şi ai 

scăpat de nevastă-ta. 

– Da, dar eu am lăsat-o de rea şi tata a luat-o de 

bună şi s-a însurat cu ea. 

– Şi ce te deranjează, că doar nu stau cu tine?! 

 – Nu, dar uite ce telegramă mi-au trimis:  

„Venim să stăm cu tine, ca să putem avea 

grijă de fiul nostru. Să ne aştepţi joi la gară. Te 

îmbrăţişăm. Tata și mama.” 
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– Cred că Bulă vrea să mă ia de nevastă... 

– De unde știi? 

– A început s-o vorbească de rău pe mama! 

 

  

Bulă, cam băut, se întoarse acasă. I-a deschis socru-

său. 

– E acasă scorpia?, întrebă Bulă. 

– Vorbeşte mai încet! Sunt amândouă acasă. 

 

  

– Când încep să curgă necazurile, se plânse Bulă, 

atunci se ţin lanţ. În timp de trei luni mi-a murit un unchi, 

două mătuşi şi soacra. 

– Să ştii că ai dreptate, confirmă Trulă. Uite, eu 

numai într-o lună am rătăcit două umbrele. 

 

  

– Se spune, domnule doctor, că o nenorocire nu 

vine niciodată singură... 

– Da, se poate, spuneţi ce vi s-a întâmplat? 

– Într-o seară, când ne uitam la televizor, acesta a 

explodat... şi soacră-mea, de spaimă, a rămas mută... 

– Nu-i nimic, aduceți-o la consultaţie... 

– Staţi să vedeţi că, parcă n-ar fi fost de ajuns 

nenorocirile astea, s-a întâmplat ceva şi mai rău... 

– Cum şi mai rău? 

– Da, domnule doctor, aseară soacră-mi i-a revenit 

graiul... 
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– Sunteţi acuzat că v-ați luat soacra la bătaie în 

piaţa din centrul oraşului, zise judecătorul. Nu credeţi că 

aţi mers prea departe? 

– Şi ce credeţi, domnule judecător, trebuia să încep 

s-o bat încă din cartierul nostru?! 

 

  

– Unde alergi, Bulă? 

– Să caut un scafandru, care să-mi scoată de pe 

fundul lacului un inel de aur cu diamant. 

– Și cum a ajuns acolo? 

– Era pe degetul soacră-mi când a căzut din barcă 

şi s-a înecat. 

 

  

– Azi noapte am visat că soacră-mea a plecat de la 

noi şi tare mi-a plăcut visul ăsta. 

– Dar bine, tu nu eşti căsătorit. 

– Sigur că nu sunt, dar tot mi-a plăcut. 

 

  

Bulă şi Trulă povesteau: 

– S-o fi văzut pe biata soacră când s-a îmbolnăvit 

de cancer. Am dus-o la Cluj, am dus-o la specialiştii de la 

Bucureşti... Nimic. Am strâns nişte bani și am internat-o 

într-o clinică de la Viena... Tot nimic. Atunci n-am mai avut 

ce face şi am dus-o la Paris. Cum am ajuns acolo, gata, a 

murit.  

– Ei, ce vrei, Parisul rămâne tot Paris! 
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Un poliţist la interviu: 

– În cadrul Departamentului Criminalistic aţi avut 

o viaţă plină de evenimente oribile: oameni ucişi, cadavre 

ciopârţite, femei violate. Totuşi, care a fost cel mai cumplit 

moment din viaţa dumneavoastră? 

– Ziua în care s-a mutat soacră-mea la noi! 

 

  

Discutau doi pescari: 

– Am fost ieri pe baltă şi am pescuit cu soacră-mea. 

– Şi ai prins ceva? 

– Mai nimic. Mâine o să încerc cu râme. 
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– Iar vii de la crâşmă?, îl luă în primire soacră-sa pe 

Bulă, când se întoarse seara târziu acasă. Să nu-mi spui că 

ai fost la lucru! Citesc în ochii tăi o grămadă de minciuni! 

– Măi, mamă-soacră, de câte ori trebuie să-ţi aduc 

aminte că matale nu vezi să citeşti fără ochelari. 

 

  

– Bulă, uite 5 milioane de lei ca să le ai pentru 

înmormântarea mea. 

– Așa mulţi bani îmi dai mamă-soacră? 

– Am ţinut cont şi de inflaţie. 

– Şi aşteptăm ca banii ăştia să se devalorizeze?  

 

  

Cele trei nurori aşteptau să le vină şi soacrele, ca să 

ia parte la întrunirea anuală a familiei, când la televizor s-a 

anunţat că avionul în care se îmbarcaseră, s-a prăbuşit. 

Auzind vestea tristă, toate nurorile au răsuflat uşurate, în 

afară de cea mai tânără care a î]nceput să plângă cu 

hohote. 

– Ce-i cu tine, hai nu fă pe mironosiţa că nu ne vede 

nimeni. Îţi pare aşa de rău după scorpia de soacră-ta?! 

 – Nu, dar la cât o ştiu eu de mototoală, precis că a 

scăpat avionul. 

 

  

– Vecine, câinele matale mi-a muşcat soacra. 

– Vai de mine, după cum o cunosc, trebuie să-mi 

duc câinele la veterinar ca să-i facă vaccinul antirabic. 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

353 

  

Lenuţa sosi într-o zi mai repede acasă. Maică-sa 

stătea cu picioarele într-un lighean cu apa şi cu degetele 

băgate în dulia becului din tavan. Gogu se afla la ușă, cu 

mâna pe comutator. 

– Ce faceţi aici? 

– Ai sosit tocmai la timp ca să vezi cum mă vindecă 

Gogu de reumatism. 

 

  

Încet, încet, Gogu își reveni în simţiri. 

– Ati suferit un accident de circulaţie. Ați fost 

transportat în locuinţa soacrei dumneavoastră, unde vi s-

au dat primele îngrijiri, zise medicul. Să ştiţi că aţi avut 

mare noroc! 

– De ce, soacra mea e plecată undeva în vreo 

excursie?... 

 

  

După ce i-a murit soacra, Gogu s-a dus la o firmă de 

pompe funebre. 

– Doriţi s-o îmbălsămaţi şi apoi s-o înmormântaţi, 

sau s-o incineraţi? 

– Nu s-ar putea toate trei? Nu vreau să risc nimic! 

 

  

– Mamă, să știi că Gogu nu mă mai iubeşte. 

– De unde ai scos-o? 

– Aseară mi-a spus că semăn din ce în ce mai mult 

cu tine. 
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Lenuţa îl întreabă pe viitorul ei socru: 

– Oare Bulă mă va iubi şi după ce vom fi căsătoriţi?  

– Fii sigură! A avut întotdeauna o pasiune pentru 

femeile căsătorite. 

 

  

– Domnule poliţist, vă rog să mă arestaţi!, strigă 

Gogu năvălind în secţia de poliţie. 

– Pentru ce să vă arestăm? 

– M-am certat cu soacră-mea, am scos pistolul şi 

am tras asupra ei. 

– Și ați omorât-o? 

– Vă rog să mă închideţi repede. N-am nimerit-o și 

acum vine încoace! 

 

  

Pe Gogu îl întreabă un amic: 

– Cum te împaci cu soacra? 

– Bine, n-avem de ce să ne plângem. 

– Cum vine minunea asta? 

– Păi bine, suntem cinci gineri, se mută de la unul 

la altul și nu știe de cine să se lege. 

 

  

– Măi Gogule, nu am mai văzut-o pe soacră-ta de 

multă vreme. Ce-i cu ea? 

– Zace în spital. Socrul meu i-a făcut vânt. 

– Şi ce legătură are cu spitalul? 

– Păi, i-a făcut vânt... de pe o stâncă! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

355 

  

– Ieri seară, soacră-mea a căzut jos şi nu s-a mai 

sculat. 

– Dar ce-a avut? 

– Nu ştiu, că mi-a fost teamă să pun mâna pe ea. 

Dacă nu era moartă de-a binelea? 

 

  

– Tu de ce ai fost închis?, îl întrebară colegii de 

celulă pe noul venit. 

– M-am îmbătat de Crăciun şi, în loc să tai porcul, 

am tăiat-o pe soacră-mea. 

 

  

După căsătorie, Gogu şi Lenuţa stăteau seara pe o 

bancă în grădină.  

– Dragule, oare unde o fi Ursa Mare? 

– Hai, te rog, nu strica o seară atât de frumoasă, 

amintindu-mi de maică-ta! 

 

  

– De ce eşti, dragă, supărată? întrebă Gogu intrând 

în casă. 

– Vai, îţi pregătisem o masă aşa de gustoasă. Şi a 

scăpat pisica în cămară şi a mâncat rulada cu carne pe care 

ţi-o pregătisem. Toată, toată, n-a rămas nici umbra. Iar de 

ouăle umplute pe care le-a pregătit mama, nici măcar nu s-

a atins. 

– De dragă, se zice că instinctul animalelor e 

infailibil... 
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Gogu, condamnat la 5 ani de închisoare, ceru 

permisiunea comandantului închisorii să ţină pe perete 

fotografia soacrei. 

– Înţeleg să pui pe perete fotografia soţiei, dar a 

soacrei?, se miră acesta. 

– Dacă aş pune fotografia nevestei, tot timpul mi-ar 

fi dor de ea, dar dacă o văd tot timpul pe soacră-mea, o să 

suport mai uşor detenţia. 

 

  

– Pot să-l dau în judecată pe ginerele meu, Gogu, 

pentru că mi-a zis hipopotam jegos acum 15 ani?, întrebă 

pe avocat soacra lui Gogu. 

– Şi de ce nu l-aţi dat în judecată atunci? 

– Abia ieri am fost la Grădina Zoologică şi am văzut 

cum arată un hipopotam. 

 

  

– Poţi să-mi spui şi mie, îl întrebă soacra pe Gogu, 

de ce în fiecare seară îi spui lui Goguţă câte o poveste care 

se termină cu cuvintele: s-au căsătorit şi au trăit fericiţi 

până la adânci bătrâneţe, pentru că mireasa era orfană? 

 

  

Două soacre stăteau la taifas. 

– Ginerele meu e un om de ştiinţă, lucrează la un 

proiect în care vaca să facă lapte praf. 

– Şi al meu e om de ştiinţă. A primit 5 milioane 

pentru proiectul la care lucrează și le-a făcut praf. 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

357 

   

Socrul zise către viitorul ginere: 

– Ţi-o încredinţăm pe fiica noastră, în stare bună, 

aşa cum este acuma. Ţin să te avertizez că nu vom mai 

primi nici o reclamaţie ulterioară! 

 

  

– Alo, Gogu? Te sun de la Mamaia ca să te anunţ că 

soacră-ta s-a înecat în mare, azi după-amiază. 

– Hai, nu mă fă să râd, că am buza crăpată! 

 

  

– Cu ce bani s-au plătit cheltuielile prilejuite de 

înmormântarea soacrei reclamantului? 

– Cu banii de la nuntă, domnule judecător! 

 

  

– Şi în afară de reumatism, ce vă mai supără, 

domnule?, zise medicul. 

– Soacră-mea. 

 

  

– John! 

– Yes, Sir! 

– Va veni soacră-mea în vizită la noi. Aş vrea să fie 

întâmpinată de la ferestre cu o ploaie de flori. 

– După un timp. 

– A sosit soacra dumneavoastră, Sir! 

– Şi ce-i cu gălăgia asta din curte? 

– Nu am găsit decât flori în ghivece, Sir! 
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Soacra lui Bulă era în sicriu, pe catafalc.  

– Te rog să mă laşi puţin singur cu ea!, îi ceru Bulă 

soţiei. 

– Vrei să-ți iei un bun rămas de la ea? 

– Cinstit să fiu, aş vrea, având în vedere că asta-i 

ultima ocazie să-mi spun şi eu o dată părerea despre ea. 
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– Dragă, s-a deschis o expoziţie de pictură 

abstractă. Am văzut acolo nişte aberații de-am rămas 

mută! 

– Ce să-ţi dau să te duci să o mai vezi o dată 

împreună cu maică-ta? 

 

  

– Când am văzut flăcările ieşind pe geamuri, m-am 

năpustit în casă şi, în loc să salvez actele şi banii, am luat-o 

în braţe pe soacră-mea şi am scos-o afară. 

– Da, te înţeleg... În astfel de cazuri e uşor să-ţi 

pierzi capul şi să nu mai ştii ce faci. 

 

  

– Bulă, am auzit că ţi-a murit soacra. Ţi-a lăsat 

moştenire ceva? 

– Da, ceva foarte preţios. Liniştea în familie. 

 

  

– Nu te-am văzut adineoari cu soacră-ta la Grădina 

Zoologică? 

– Ba da. 

– Şi pe ea unde ai lăsat-o? 

– La cuşca leilor. Când i-a văzut, a zis: Vai ce pisoi 

mari şi drăguţi! Şi a intrat să-i mângâie. 

 

  

– Gogule, maică-ta m-a trimis la dracu. 

– Și de ce ai venit la mine?! 
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– Ce mai e nou, Bulă? 

– M-a părăsit Lenuţa. 

– Las' că-i bine. Putea fi şi mai rău. 

– Cum şi mai rău? 

– Pe unii i-a părăsit nevasta, dar soacra a rămas. 

 

  

La uşa clinicii de psihiatrie, în plină noapte, Bulă 

bătea cu disperare. 

– Ce-i domnule?, se răsti la el, somnoros, portarul. 

– A fugit vreun nebun de aici, aseară? 

– Nu, nu cred... Dar de ce întrebi? 

– Soacră-mea a fugit de acasă cu un bărbat. 

 

  

– De ce eşti aşa de supărat, Bulă?, îl întrebă Trulă. 

– M-am certat la cuţite cu soacră-mea și ea s-a jurat 

că nu mai vorbeşte cu mine o săptămână. 

– Păi ăsta-i un adevărat noroc! 

– Da, dar vezi tu, că azi e ultima zi. 

 

  

– Doctore, doctore, vino repede că-mi moare 

soacra! 

– Dar ce s-a întâmplat? 

– După ce şi-a luat doctoria, am văzut că scrie pe 

sticlă: A se agita înainte de întrebuinţare! Şi atunci am 

început să o scutur pe soacră, până când am observat că 

nu mai suflă. 
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– Domnule judecător, pentru a-mi întregi profilul 

moral, trebuie să vă reamintesc că acum o săptămână am 

salvat-o de la înec pe soacra dumneavoastră. 

– Bine, bine! Şi de atunci ce alte fărădelegi ai mai 

săvârşit? 

 

  

– Am venit să vă cer permisiunea să mă căsătoresc 

cu fiica dumneavoastră, zise ceremonios Bulă. 

– Şi dacă n-o să vă înţelegeţi? întrebă viitoarea 

soacră. 

– Fiţi fără grijă, eu sunt un om de cuvânt. Eu o iau, 

eu v-o aduc înapoi! 

 

  

– Doi oameni de zăpadă stăteau de vorbă. 

– Mâine e ziua de naştere a soacră-mi și o să am 

prilejul să mă răzbun. 

– Cum așa? 

– I-am luat drept cadou un radiator. 

 

  

– Ce ţi-e şi cu poliţia română! 

– Dar ce ţi s-a întâmplat? 

– Păi nu vezi, domnule? Pe acei care fură, care 

deturnează fonduri, care mituiesc, nu-i prinde. Iar pe 

soacră-mea, rătăcită pe plajă, o găseşte în jumătate de oră. 

Şi unde mai pui că nici nu aveam de gând să reclam 

dispariţia! 
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– Crezi că limba germană este o limbă greu de 

stăpânit? 

– Nu, cea mai greu de stăpânit e limba soacră-mi! 

 

  

– Mamă, Bulă e de părere să facem nunta în 

octombrie, nu în septembrie. 

– Cum? Nici nu s-a căsătorit bine și a început să 

aibă părerile lui? 

 

  

– Ah, domnişoară, ce fericit aş fi dacă mama 

dumneavoastră mi-ar deveni soacră! 

– Şi eu, domnule, dacă aş mai avea o soră. 

 

  

– Dragul meu ginere, îl luă cu binişorul socrul pe 

Bulă, cu mine te-ai înţeles întotdeauna bine? 

– Da, tată-socrule. 

– Şi n-ai vrea să-mi faci o favoare? 

– Dacă pot, de ce nu! Despre ce e vorba? 

– Să-i spui soacrei tale că nota de plată pe care a 

găsit-o pe duşumea a căzut din buzunarul tău! 

 

  

– Ia spune, dragă, soţul tău îţi dă bani când îi ceri? 

– Nu prea, şi atunci mă prefac că mă supăr pe el şi-i 

spun că mă duc la mama, şi el, de fiecare dată, îmi dă bani 

de drum! 
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Se întâlnesc Bulă cu Trulă. 

– Spune-mi, soacră-ta tot aşa femeie frumoasă e? 

– Da, numai că acum o costă de trei ori mai mult! 

 

  

Unul, gonind cu viteză pe şosea, este oprit de un 

poliţist care dă să-l amendeze. 

– Arde-l!, strigă femeia de alături. De un ceas îl trag 

de mânecă, să meargă mai încet. 

– Cine sunteţi dvs.? 

– Cum, cine? Soacra dânsului. 

– Bine, poftim actele şi dă-i drumul. Pedeapsa e 

lângă dumneata. 

  

  

Q Care este maximum pedepsei pentru un bigam? 

A Două soacre. 
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– Recunoşti că i-ai dat soacrei o palmă?, întreabă 

judecătorul. 

– Nu, onorată instanţă, zice inculpatul. 

– Minte! strigă reclamanta. 

– Taci din gură, că-ţi mai dau una! 

 

  

– Spuneţi-mi, deci cum s-a întâmplat accidentul?, 

întreabă agentul de circulaţie. 

– Foarte simplu, răspunse conducătorul, soacră-

mea a cerut să virez la dreapta, soţia la stânga, iar eu am 

încercat să le mulţumesc pe amândouă. 

 

  

În faţa unei cuşti cu câţiva hipopotami, la grădina 

zoologică, Ion zice peste capul copilului: 

– Mamă-soacră, vezi ce gură mare au ăştia? 

– Văd, maică, văd. 

– Ei bine, observi şi că nu scot o vorbă? 

 

  

Doi amici stau de vorbă la un pahar: 

– Dumnezeule mare, trebuie să fug acasă! Am uitat 

aragazul deschis... 

– Bine că nu eşti tu acolo. Ai fi putut sări în aer. 

– Bine, dar mama-soacră este bolnavă la pat. 

– Ei, vezi? Ţi-am spus că nu are sens să te agiţi. 

– Cum să nu?! Mi-am amintit că am dat drumul 

doar la două ochiuri... 
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Judecătorul constată că reclamanta a fost bătută de 

inculpatul prezent în instanţă chiar în faţa ginerelui 

reclamantei. 

– Ia ascultă, domnule! Dumneata ești ginerele 

reclamantei? 

– Din păcate, da, domnule judecător! 

– Ai fost martor la bătaie? 

– Da. Am asistat cu mare satisfacţie! 

– Şi, dumneata, ginere, când ai văzut că este lovită 

soacra dumitale, n-ai sărit în ajutor? 

 – Pardon, eu sunt cavaler, domnule judecător. Cum 

să batem doi o femeie? 

 

  

– Martor, ce ne puteţi spune despre aceşti doi soți, 

care vor să divorţeze? 

– Domnule judecător, pârâtul era un om tare 

necăjit! De multe ori mi se plângea că simte nevoia să-şi 

găsească o concubină pentru că nu se înţelegea deloc cu 

soacra lui! 

 

  

Ion este invitat cu nevasta la nişte prieteni. După 

cină, gazda îşi conduce oaspeţii prin grădină. La un 

moment dat, se opreşte şi spune: 

– Am plantat acest copac în ziua în care m-am 

certat cu soacră-mea. 

– Îţi dai seama, nevastă, zice atunci Ion, ce pădurice 

frumoasă am fi avut deja? 
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Ion merge cu familia la fotograf. Acesta îi spune: 

– Vă rog să zâmbiţi şi încercaţi să păreţi mai puţin 

crispat. 

Ion se uită prelung la soacra lui şi-i spune: 

– Mamă-soacră, ieşi puţin afară, te rog! 

 

  

Ion şi Vasile își bârfesc soacrele: 

– Dacă-i spun ceva soacrei mele, pe o ureche îi 

intră şi pe cealaltă-i iese... 

– Asta-i nimic, spune Vasile, fiindcă soacră-mii îi 

intră pe ambele urechi, dar ce iese din gură... 

 

  

Ion se prezintă la poliţie. 

– Ştiţi, mi-a dispărut soacra. 

– Când s-a întâmplat asta?, îl întreabă ofiţerul de 

serviciu. 

– Acum două luni. 

– Și de ce ne sesizaţi abia acum? 

– Păi, până mai ieri credeam că visez. 

  

  

Întors din luna de miere, Gicu povesteşte: 

– Am fost în Australia si ne-am simţit extraordinar. 

Acolo găseam tot ce mi-aş fi putut dori: femei frumoase, 

baruri pentru mine, ştranduri cu piscină pentru copii, 

magazine pentru soţie şi rechini lacomi pentru soacră-

mea. 
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 În dimineaţa de Anul nou, Ion cade pe trotuar şi îşi 

fracturează piciorul. Salvarea îl aduce acasă cu gipsul pe 

picior. După câteva minute soseşte şi soacră-sa: 

– Un An Nou fericit, maică! 

– O fi, pentru dumneata! 

 

  

Un bărbat se prezintă la poliţie și anunţă dispariţia 

soacrei. A doua zi vine din nou şi spune: 

– Nu o mai căutaţi. 

– Dar ce s-a întâmplat?, întreabă ofiţerul de poliţie. 

S-a întors soacra dumneavoastră? 

– Nu... 

– Şi-atunci?! 

– Noaptea mi-a fost un sfetnic bun. 

  

  

Doi vecini se întâlnesc lângă lift: 

– Spune-mi, Ioane, de ce o laşi pe soacră-ta să cânte 

la pian? N-are nici ureche muzicală şi nici talent. Ne 

chinuie pe toţi. 

– Da, dar măcar atunci nu vorbeşte. 

  

  

– Of, Gogule, spune Mişu, sunt pregătit să mă cert 

rău diseară cu nevastă-mea... 

– De ce? 

– I-am făcut o dandana. La prânz am spânzurat-o 

pe soacră-mea. Dar ce bine mă simt... 
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Un bărbat ajunge în rai, unde este înconjurat de o 

mulţime de femei certăreţe.  

– Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule, nu mă 

recunoşti? Sunt soacra ta, spune una dintre ele, în timp ce 

celelalte strigă: 

 – Ba eu, ba eu. 

Până la urmă, Sfântul Petru vine să facă dreptate: 

– Din moment ce douăzeci de femei pretind că îţi 

sunt soacre, o să te tăiem în douăzeci de bucăţi. 

Femeile ascultă în tăcere, numai una strigă: 

– Că bine zici! Tăiați-l! 

La care Sfântul Petru se întoarce către ea şi-i 

spune: 

– Te-am găsit! Tu eşti adevărata soacră. 

 

  

Ion se plimbă prin grădina zoologică împreună cu 

familia lui. Îl întâlnesc ei pe director şi bărbatul îi spune: 

– Aş cumpăra această grădină zoologică pentru 

soacră-mea. 

– Îmi pare rău, îi răspunde directorul, nu se poate, 

dar ce-aţi zice dacă am cumpăra-o noi pe soacra 

dumneavoastră pentru grădina noastră zoologică? 

 

  

– Când m-am căsătorit, i-am spus soacrei mele: 

Casa mea este şi a ta. 

– Și? 

– A doua zi a vândut-o. 
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– Ioane, unde duci gâştele alea două? 

– La soacră-mea. Ieri a spus că şi-ar da şi jumătate 

din viaţă pentru o gâscă friptă. 

 

  

– Cum?! Zici să mă căsătoresc cu mama, nu cu 

fiica?, îl întreabă stupefiat Georgică pe un prieten. 

– Da, fiindcă dacă te căsătoreşti cu fiica, ei avea 

parte de o soacră îngrozitoare. 

  

  

Lenuţa se pregăteşte de nuntă. Mama ei îşi şterge 

mereu lacrimile, ce nu mai contenesc. 

– Nu plânge, mamă dragă, o linişteşte fiica. Să 

plângă mai degrabă soacră-mea! 

 

  

– Criminala asta m-a lovit violent din spate cu 

maşina şi şi-a continuat drumul. Mare minune că am 

scăpat teafăr! 

– Ia staţi puţin! Dacă maşina v-a lovit din spate, de 

unde ştiţi că soacra dumneavoastră era la volan? 

– Domnule poliţist, de treizeci de ani îi ascult râsul 

triumfător! 

  

  

– I-am luat lui Gigi o carte de ziua lui, îi spune 

tânăra femeie viitoarei soacre. 

– Mare greşeală! Avea deja una. 



 

 
370 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Doi tipi stau faţă în faţă într-un compartiment de 

tren. Unul îl studiază insistent pe celălalt. 

– De ce mă priviţi aşa?, se enervează omul. 

– Semănaţi foarte mult cu soacră-mea, exceptând 

mustaţa. 

– Nici măcar n-am mustaţă! 

– Dar soacră-mea are... 

 

  

– Fiul meu este leit taică-său, se laudă soacrei 

tânăra mămică. 

– Ei, măcar să fie sănătos! 

 

  

După nuntă, soacra se apropie discret de mire şi îi 

spune: 

– Acum, că ai luat-o pe fiica mea de soţie, sper că 

vei deveni un om serios şi nu te vei mai ţine de măgării.  

Băiatul se apleacă uşor la urechea soacrei şi îi 

spune: 

– Mamă-soacră, aceasta este ultima... 

 

  

– Fata mea, am o veste bună pentru tine: Ionică te-

a cerut de nevastă şi eu am fost de acord, spune bucuros 

tatăl. 

– Dar eu nu vreau să mă despart de mama, vreau 

să rămân cu ea. 

– Nu-i nicio problemă, draga mea. Ia-o şi pe ea! 
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Aflată în vizită la copii, Paraschiva hotărăşte să 

plece acasă. Este condusă la gară de toată familia. 

– Dragă Ionele, într-adevăr, n-ar fi trebuit să te 

osteneşti atât, îi spune, pe peron, soacra. 

– Mamă-soacră, credeţi-mă că-ntotdeauna îmi face 

mare plăcere să vă conduc. 

 

  

Soacra îi povesteşte, revoltată, unei prietene: 

– Imaginează-ţi, tu, ce-am visat eu azi-noapte Se 

făcea că ginerele meu se-nvârtea gol-puşcă pe lângă 

paparuda asta blondă de la parter. Pai, nu găseşti că-i 

revoltător? 

– Ce găseşti tu, draga mea, atât de revoltător în 

asta? A fost doar un vis. 

– Dacă eu visez așa ceva, ce o fi visând ginere-meu?     

 

  

Doi amici stau la poveşti: 

– Bătrâne, să-ţi spun ceva: la mine în casă cântă 

cocoșul. Dacă mă cert cu soacră-mea, întotdeauna eu am 

ultimul cuvânt. 

– Şi ce-i spui? 

– Da, mamă-soacră. 

  

  

Doi speologi stau la lumina focului de tabără: 

– Ce rocă interesantă aveţi în rucsac! 

– Ah, asta?! E prăjitura de la soacră-mea. 
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Paraschiva se laudă unei prietene: 

– Să ştii că am un ginere de milioane. Mănâncă 

orice-i dau şi, crezi sau nu, dacă eu îi spun să mănânce 

conserve pentru câini, o face. 

Peste două luni, cele două femei se întâlnesc din 

nou: 

– Nu l-am văzut de multă vreme pe ginerele tău, 

spune prietena. Unde este? 

– La veterinar. 

 – Dar de ce? 

– L-a mușcat câinele. 

 

  

– O, ginerele meu este un om grozav, se laudă 

soacra oaspeţilor. Mă duce peste tot... 

– Aşa este, dar şi mama-soacră este fenomenală. 

Se-ntoarce de oriunde aş duce-o.  
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Ionică intră într-un magazin de pălării: 

– Aş dori să cumpăr o pălărie pentru soacră-mea. 

– Ce cap are soacra dumneavoastră? 

– Tare. 

 

  

Trei bărbaţi se ceartă, pretinzând că au soacra cea 

mai vorbăreaţă: 

– A mea vorbeşte atât de mult, spune primul, încât 

nici măcar nu ne-am cumpărat radio. Oricum, nu l-am fi 

auzit. 

– O, păi asta nu-i nimic, spune cel de-al doilea. 

Soacră-mea vorbeşte atât de mult, încât am surzit şi a 

trebuit să merg la medic.  

Cel de-al treilea tace. 

– Ei, dar soacră-ta?, îl întreabă ceilalţi doi. 

– A fost cu noi la mare.  

– Și? 

– Cum, și?! Uitați-vă la ea, i s-a înnegrit limba. 

 

  

Familia se așează împreună la masă. Ionică este 

neastâmpărat şi se tot foieşte. Tatăl său îl atenţionează de 

mai multe ori: 

– Ionică, astâmpără-te! 

Copilul nu se linişteşte, iar tatăl dă să-l plesnească. 

Lovitura o nimereşte însă pe mama-soacră. Tatăl lui Ionică 

spune liniştit: 

– Ei, și-așa e bine... 
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– Domnule doctor, e vorba de două extracţii. Nu 

este nici măcar nevoie de anestezie. 

– Asta da, curaj. Vă rog, poftiţi pe scaun! 

– Dar nu eu sunt pacientul, ci soacră-mea. 

   

  

– E adevărat că azi-noapte a murit săracul Ghită? 

– Adevărat, doar am fost de faţă. 

– Și care au fost ultimele lui cuvinte? 

– N-a mai putut sufla nici o vorbuliţă, că era şi 

soacră-sa de faţă... 

 

  

–Aveţi nevoie de odihnă la pat. 

– Nu se poate, domnule doctor. 

– Păi, de ce nu se poate? 

– Pentru că locuiesc cu soacra. 

 

  

– De ce aţi lovit-o pe soacra dumneavoastră?, se 

răsteşte poliţistul. Numai legea are dreptul de a pedepsi! 

– Da? Poftim bâta şi pedepsiţi-o dumneavoastră. 

  

  

– Măi Ionele, ce auzii, este adevărat că pe soacră-ta 

a muşcat-o un şarpe?, se interesează Vasile. 

– Adevărat. 

– Și a murit? 

– Da, şarpele... 
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– Ce bine arătaţi azi, mamă-soacră! Ați putea poza 

unui pictor chinez. 

– Ce amabil eşti, Ionele dragă! Dar de ce tocmai 

unui pictor chinez? 

– Pentru că, de obicei, ei pictează balauri... 

 

  

– Doamnă, eu sunt căsătorit de şase ani şi până 

acum nu m-am certat niciodată cu soacră-mea. 

– Uimitor! Şi cu ce vă ocupaţi? 

– Sunt îmblânzitor de reptile. 

  

  

– Am auzit că soacră-ta s-a îmbolnăvit. E grav? 

– Nu, grav era dacă ar fi fost sănătoasă. 

  

  

– De ce te cerţi mereu cu soacră-ta? 

– Pentru că nu doarme cum aș vrea eu. 

– Dar tu cum ai vrea să doarmă? 

– Veşnic... 

 

  

Doi amici se întâlnesc la o bere. 

– Am auzit că ai fost la munte. Ce ți-a plăcut cel mai 

mult? 

– Păi, prietene, cel mai mult mi-a plăcut că soacră-

mea, la vederea minunatelor privelişti, rămânea, pentru 

câteva secunde, mută de uimire... 
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– Nu ştiu ce se întâmplă cu soacra mea. În ultima 

vreme se culcă numai după miezul nopţii. 

 – Şi ce face până atunci?  

– Mă aşteaptă pe mine... 

  

  

– Un lucru sigur îmi place la soacra ta, Ionele!, zice 

Vasile. 

– Ce ţi-o fi plăcând la ea? 

– Că nu-i soacra mea. 

 

  

– Piersicile astea sunt stropite? Ştiţi, aş vrea să i le 

duc soacrei mele, la spital. 

– Și ce-ați vrea, la banii ăştia? Să fie gata otrăvite? 

  

  

 – De ce eşti trist, Ionele?, întreabă Vasile. 

– Fiindcă nu pot să-mi înmormântez soacra. 

– Ce vorbeşti, omule?!, se îngrozeşte Vasile. Doar 

soacră-ta trăieşte! 

– Păi, tocmai de asta. 

 

   

O femeie se plânge unei prietene că ginerele său a 

fost condamnat la doi ani de închisoare. 

– Ei, dar şi-a meritat pedeapsa? 

– Vai, cum s-o fi meritat? Era cel mai bun ginere 

din câţi au existat vreodată. Aducea acasă tot ce fura 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

377 

  

Soţul gelos trebuie să plece de acasă pentru câteva 

zile, aşa că îşi roagă mama să o supravegheze pe soţia lui şi 

să-i trimită o telegramă, dacă ceva nu e în regulă. După 

câteva zile, bărbatul primeşte următoarea telegramă: 

"Vino urgent acasă. Stop. Ceva nu e în regulă. Stop." Grăbit, 

omul nostru se urcă în tren şi porneşte spre casă. În gară, 

îl întâmpină mama lui: 

– Ce s-a întâmplat? 

– După ce ai plecat, în prima noapte, în a doua 

noapte, în a treia, ba chiar şi în a patra noapte, soţia ta a 

fost vizitată de un locotenent în uniformă. A cincea noapte 

însă, militarul n-a mai apărut, lucru care nu mi s-a părut în 

regulă. 

  

  

– Cum trăiţi voi o viaţă de cuplu, dacă dormiţi în 

camere separate?, se interesează soacra venită în vizită la 

tinerii însurăţei. 

– Simplu, Ionică mă fluieră dacă are chef să o 

facem. 

– Şi dacă ai tu chef să o faci? 

– Atunci intru la el în cameră şi-l întreb: M-ai 

fluierat, iubitule? 

 

  

– Vai, dragă, condoleanţe! Am auzit că ginerele tău 

s-a sinucis. 

 – Aşa-i, ce tragedie! Dar să vezi când va veni 

factura la gaz! 
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Soacra unui bancher venit în concediu se trezeşte 

cu gingia umflată. Nefiind niciun medic prin împrejurimi, 

bancherul îl cheamă pe frizerul satului, care vine cu o 

lipitoare. În timp ce remediul îşi face datoria, frizerul 

spune vesel: 

– Ei, ştrengăriţo, aşa-i că-ţi place mai mult pacienta 

de azi, decât cea de ieri? 

– Dar ieri unde ați dus-o?, se interesează bătrâna. 

– La o doamnă cu hemoroizi. 

  

  

Ion se plimbă trist pe malul mării. Un cunoscut îl 

vede şi-l întreabă: 

– De ce eşti supărat? 

– Nici nu mă mai întreba. Acum trei ani, aici s-a 

înecat prima mea soacră. 

– Ei, încearcă să uiți, îl consolează celălalt. Doar ai 

altă soacră acum. 

– Da, oftează Ion, dar nu vrea să facă baie... 

 

  

– Consultaţia vă costă 50 lei, se adresează medicul 

pacientei. Aceasta se întoarce spre ginere şi-i cere răstit: 

– Dă-i banii! 

– Domnule doctor, vă rog să răspundeţi sincer, zice 

atunci bietul om, dumneavoastră aţi plăti aşa o sumă 

pentru soacra dumneavoastră? 

– Aveţi dreptate, domnule! Daţi-mi numai douăzeci 

şi cinci de lei. 
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Soacra se îmbolnăveşte grav, aşa că este găzduită 

în camera de oaspeţi. La un moment dat simte miros de 

sarmale. 

– Ionică, îşi strigă ea nepotul, ia lingura mea, mergi 

în bucătărie şi adu bunicii un pic din ce se găteşte acolo.  

Copilul se întoarce amărât. 

– Tăticu' m-a lovit peste mânuţă şi mi-a spus că de 

sarmale nu se atinge nimeni, că sunt pentru pomană. 

 

  

Ion se plimbă cu nevasta; el se uită după femei, iar 

ea, la vitrine. Deodată, însă, bărbatul prinde strâns braţul 

femeii şi-i spune: 

– Zâmbeşte şi fă o mutră fericită! 

– De ce?  Ce s-a întâmplat? 

– Uite-o acolo pe fosta mea soacră. 
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– Vă rog să mă ajutaţi, a dispărut soacră-mea, 

spune un bărbat disperat. Aveţi aici fotografia ei, vă rog să 

o căutaţi. Poliţistul se uită la fotografie şi întreabă: 

– De ce? 

 

  

 – Imaginează-ţi, se plânge fata, mi-am dat seama 

că soţul meu m-a luat numai pentru bani, dragă mamă. 

– Bucură-te! Văd că am un ginere mai puţin fraier 

decât credeam. 

 

  

După numai cinci luni de căsnicie, tânărul soț se 

trezeşte cu o fiică. Revoltat, îi cere socoteală soacrei sale. 

Aceasta ridică din umeri liniştită: 

– Nu-i deloc neobişnuit ca un copil să se nască la 

şapte luni. 

– Dar copilul ăsta s-a născut la cinci, se enervează 

bărbatul. 

– Ei şi? Doar şi cei născuţi la şapte luni se pot naşte 

prematur. 

  

  

Un domn înnoptează la o pensiune agroturistică. 

– Spuneţi-mi, se miră turistul, de ce aţi schimbat 

numele pensiunii din "Mielul blând" în "Balaurul fioros"? 

Proprietarul se scarpină în cap, apoi îi spune: 

– Știți, de atunci m-am căsătorit și am și o soacră, 

care stă cu noi. 
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– Pe unde ai umblat, prăpăditule?, se răţoieşte 

soacra. Deja s-a făcut întuneric. 

– Ei şi? Dacă aş fi fost acasă, nu s-ar fi făcut? 

 

  

Ionel se îmbată şi ajunge acasă după miezul nopţii. 

Soacra îl întâmpină în uşă şi-i trage o palmă zdravănă. 

Ginerele o întreabă blând: 

– Ei, mamă-soacră, ghici care ureche îmi țiuie? 

 

  

– Vă spun sincer, domnule Stamate, nu-mi place 

cum arată soacra dumneavoastră, zice doctorul îngrijorat. 

 – Nici mie, dar ce să fac? 

 

  

– De unde vii, prietene?, zice Mişu. 

– Am lansat un zmeu, răspunde Gogu. 

– Adică?! 

– Am condus-o pe soacră-mea la gară. 

 

  

Ion şi Vasile povestesc la o bere, pe terasa din colț: 

– Măi Ioane, de ce eşti atât de trist? 

– Ei, soacră-mea e grav bolnavă. 

– Și cine o tratează? 

– Doctorul Marinescu. 

– O, stai liniştit! Răposata mea nevastă, Dumnezeu 

s-o ierte, tot de el a fost tratată... 
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 – Cum e posibil ca Ioneştii să fie atât de fericiţi? 

Sunt căsătoriţi de douăzeci de ani şi se înţeleg ca în prima 

zi, se miră Popescu. 

– E foarte simplu: femeia lucrează toată ziua, 

bărbatu lucrează l toată noaptea, iar soacră-sa e moartă de 

cincisprezece ani. 

 

  

Într-un magazin de arme din Vestul Sălbatic intră o 

bătrânică: 

– Ieri am cumpărat un pistol de la dumneavoastră. 

Uitați-l! Nu sunteţi amabil să-mi daţi banii înapoi? 

– De ce?, întreabă vânzătorul. 

– Ginerele meu a fost lovit între timp de o maşină... 

  

  

După înmormântarea soacrei sale, Ion este prins, 

în drum spre casă, de o furtună straşnică. De parcă n-ar fi 

fost de ajuns, în timp ce se chinuie să deschidă uşa casei, o 

ţiglă desprinsă de pe acoperiş îl nimereşte drept în cap. 

Bărbatul se uită în sus şi spune nervos:  

– Se pare că ai şi ajuns, mamă-soacră! 

  

  

– Spuneţi-mi, vaca asta nu are într-adevăr nimic? 

– Nu are nimic, doar că mai loveşte cu piciorul 

când este mulsă. 

– O, minunat, se bucură cumpărătorul. Nu-i nici o 

problemă, fiindcă o mulge soacră-mea. 
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Doi prieteni se întâlnesc la o berică: 

– Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vânăt? 

– Ieri am fost la masă, la socrii mei... 

– Știi doar că ei sunt credincioşi, așa că înainte de 

masă a trebuit să spunem o rugăciune. 

– Şi mai departe?... 

– Am făcut greşeala ca, atunci când am ajuns la 

"Fereşte-ne Doamne de Cel Rău", să mă uit fix la soacră-

mea... 
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 – Ce coafură îi stă bine unei soacre?  

– Cu cărare pe mijloc, dar făcută cu barda... 

 

  

Vine într-o zi Dumnezeu la Bulă şi îi spune că îi 

poate îndeplini trei dorinţe. 

– Dar ai grijă, Bulă, că soacra ta va avea de două ori 

mai mult din orice îți doreşti. Deci? 

– Ia, Doamne, vreau şi eu o vilă uriaşă, cu teren de 

tenis, piscină şi tot ce mai trebuie. 

Imediat răsar vila, terenul, piscina, dar alături apar 

două vile, două piscine pentru soacră. Bulă se face verde... 

– A doua dorinţă, Bulă! 

Bulă zice mai timid: 

– Dă-mi, Doamne, 10 milioane de dolari!  

Apar imediat banii, dar pe proprietatea soacrei 

apare un munte de bancnote de două ori mai mare. Bulă 

transpiră şi se face roşu ca racul. 

– Mai ai încă o singură dorinţă, gândeşte-te bine! 

– Doamne, mi-a ajuns! Nu mai vreau nimic. 

– Hai, Bulă, că nu o să mai ai o asemenea ocazie! 

– Nu, nu, nu! 

– Te mai întreb ultima dată... 

Stă Bulă şi se gândeşte, apoi zice:  

– Doamne, bate-mă până sunt pe jumătate mort! 
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Misogisme 
 

 

 
 

Femeile au toate defectele: sunt cheltuitoare, 

sunt bârfitoare, sunt superficiale şi mai sunt şi 

frumoase pe deasupra.  

(Paul Morand) 
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Femeilor le plac cel mai mult bărbaţii plinuţi în 

zona portofelului.  

(Kay Ingram) 
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Se spune că e mai bine să faci dragoste decât 

război, dar dacă aveţi chef de amândouă, căsătoriţi-vă!  

(Jerry Seinfeld) 
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Căsătoria provine din dragoste tot aşa cum şi 

oţetul provine din vin.  

(Lord Byron) 
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Femeia ar fi mai fermecătoare dacă am putea 

să-i cădem în braţe fără să-i cădem în gheare.  

(A. Bierce) 
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Căsătoria este o legătură între o persoană care 

nu-şi aduce aminte niciodată aniversările şi una care 

nu le uită niciodată.  

(Ogden Nash) 
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Când te căsătoreşti, ai nevoie de un martor. Ca 

la orice duel.  
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Uneori e greu să spui dacă într-o casă conduce 

bărbatul, femeia, soacra sau bucătăreasa. Totuşi, 

câinele casei ştie întotdeauna cine e şeful.  

(Marcel Pagnol) 
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Dragostea e întocmai ca duelul: dacă te atinge, 

te răneşte.  

(Tristan Corbiere) 
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Ca să-şi apere punctul de vedere, avocatul îşi 

pune roba. Femeia şi-o scoate. 

(Coluche) 
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 Soţia mea este nepreţuită, dar pe mine mă 

costă al naibii de mult. 

    (Sacha Guitry) 
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Sunt de acord cu obiceiul care spune că 

bărbatul trebuie să sărute mâna femeii când o 

întâlneşte prima dată. De undeva tot trebuie să 

înceapă. 

    (Sacha Guitry) 
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În materie de dragoste fizică, hainele jenează 

astăzi mai mult decât principiile. 

    (Philippe Bouvard) 
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Soarta favorabilă e ca femeia: dacă nu profiţi de 

ea când îţi iese în cale, mâine n-o mai prinzi, că a avut-

o altcineva. 

    (Napoleon) 
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Cine ştie să descifreze privirile femeilor, nu 

mai are nimic de învăţat. 

    (William Shakespeare) 
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Bărbaţii vor să fie prima dragoste pentru 

femei, în timp ce femeile vor să fie ultima dragoste 

pentru bărbaţi. 

    (Oscar Wilde) 
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Plăcerea din dragoste ţine doar un moment, 

durerea din dragoste ţine o veşnicie. 

 (Anonim) 
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Orice femeie poate să mimeze singură că are un 

orgasm, dar numai cu ajutorul unui bărbat poate să 

mimeze că este  îndrăgostită. 

    (Woody Allen) 
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Un spectacol de operă este ca o femeie 

inteligentă: costă mult, e greu de înţeles şi nu poţi 

spune nimic rău fără să fii considerat mitocan. 

    (Cleveland Amory) 
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Femeia nu poate trăi fără oxigen, iar bărbatul 

nu poate trăi fără femei. 

    (Pierre Desproges) 
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Dacă soţul şi soţia merg împreună pe stradă, 

cel care merge mai repede e mai supărat. 

    (Victor Borge) 
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Poate că gelozia le plictiseşte pe femei, dar 

lipsa ei le omoară de-a dreptul. 

    (Alfred Capus) 
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Când o doamnă refuză, trebuie să fie discretă. 

Când nu refuză, bărbatul trebuie să fie discret. 

    (Jean Dolent) 
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E absolut imposibil să ghiceşti câţi bani are de 

gând să cheltuie o femeie. 

  (Albert Willemetz) 
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În dragoste, unii fac, alţii vorbesc. Mai bine tac. 

    (Pierre Desproges) 
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Când o femeie are darul de a tăcea, are precis şi 

alte calităţi ieşite din comun. 

    (Corneille) 
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Paragraful pierdut din Geneză 
 

Dumnezeu l-a întrebat pe Adam: „Ce se întâmplă 

cu tine?” 

Adam a răspuns că nu avea pe nimeni cu care să 

mai schimbe din când în când câte o vorbă. 

Dumnezeu i-a spus că o să îi facă lui Adam o 

companie, şi că aceasta va fi o femeie. 

Şi Dumnezeu a zis: 

„Această persoană blândă şi suavă va aduna şi 

prepara hrană pentru tine, iar atunci când vei descoperi 

hainele, ea o să ţi le spele. 

Ea va fi întotdeauna de acord cu orice decizie pe 

care o vei lua. 

Ea îţi va face copii şi nu îţi va cere niciodată să te 

trezeşti în mijlocul nopţii ca să ai grijă de ei. 

Ea nu te va cicăli şi va fi prima care va admite că a 

greşit atunci când tu nu vei fi de acord cu ceva. 

Ea nu va avea niciodată dureri de cap şi îţi va da în 

mod liber dragoste şi pasiune ori de câte ori vei avea 

nevoie de ele.” 

Atunci Adam L-a întrebat pe Dumnezeu: „Şi cât o 

să mă coste o astfel de femeie?”  

Dumnezeu a răspuns: 

„Un braţ şi un picior.” 

La care Adam a întrebat: 

„Şi ce pot să primesc dacă dau doar o coastă?” 

Restul este o istorie pe care o cunoaştem bine cu 

toţii... 
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Cura de slăbire cu efect spectaculos 
 

 

MIC DEJUN: 3 felii de pâine cu unt integral  

şi marmeladă. Două ouă omletă cu bacon, 1 pahar 

de lapte, 1 pahar suc de fructe şi o ceaşcă de cafea. 

Apoi 45 de minute echitaţie! 

 

PRÂNZ: 2 porţii din orice fel mâncare, la alegere, 

salată cu mult ulei, cartofi prăjiţi, 2 felii de tort cu ciocolată 

şi cola sau bere. 

Apoi o oră şi jumătate de echitaţie! 

 

GUSTARE: îngheţată (4 cupe), 2 prăjituri 

însiropate, ½ kg căpşuni. 

Apoi 45 minute echitaţie! 

 

CINA: 2 pizza cu de toate şi extra topping cu 

brânză, plus 1 litru de cola. 

Apoi 2 ore echitaţie! 

 

 

În 20 de zile calul slăbeşte cel puţin 15 kg! 
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Glume de acelaşi sex 

 

 

 

E greu să spui bancuri când ai în jurul 

tău atâţia bancurişti... 



 

 
414 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

– Sunt îngrijorat... Pe zi ce trece, scula mea se face 

din ce în ce mai neagră, îi spuse un homosexual doctorului 

– Domnule, zice doctorul după ce-l examinează, să-

i spui prietenului dumitale să nu se mai şteargă la fund cu 

indigo! 

 

  

Q Care este deosebirea majoră dintre o furnică şi 

un homosexual? 

A Furnica împinge hrana de mâine şi homosexualul 

pe cea de ieri! 

 

  

Doi cosmonauţi se întorc pe Pământ după o lună de 

zile petrecută în Cosmos, pe o staţie orbitală. 

– Care a fost cel mai plăcut eveniment pe care l-aţi 

petrecut acolo sus, printre aştri?, îi întrebă o reporteriţă. 

– Logodna noastră!, răspund cei doi bărbaţi într-un 

glas. 

 

  

Între doi homosexuali. 

– Ce ţi-a plăcut mai mult aseară la filarmonică? 

– Concertul acela în DOS MAJOR! 

 

  

O lesbiană îl întreabă pe un homosexual: 

– Ei, cum merge treaba la voi? 

– Bine! Totul e pe dos... 
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Dialog pe culoarele Parlamentului: 

– A, nu-s ceea ce crezi... 

– Anus ești dumneata! 

 

  

La şcoala unde învaţă doar copiii homosexualilor, 

profesoara întreabă: 

– Acum, că o să terminaţi liceul, la ce o să dați? 

– La buci, doamna profesoară! 

 

  

– Cum staţi cu sexul? este întrebat un homosexual. 

– Bună întrebare! Îmi pare bine că mi-aţi pus-o... 

 

  

Destăinuiri între homosexuali: 

– Şi când ai văzut ce bine arată tipul, ce ai făcut? 

– Am picat în fund! 

 

  

Un homosexual la o firmă de asigurări:  

– Aş vrea să-mi asigur spatele! 

 

  

Bulă şi cu Trulă dialoghează: 

– Ce țară ciudată e și Scoţia asta... 

– De ce zici asta? 

– Pentru că acolo, din cauza kilt-ului purtat de 

bărbaţi, homosexualii se ţin după fuste... 
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Q Ce a zis Bulă când a nimerit la un bordel pentru 

homosexuali? 

A Unde gândeşti şi unde nimereşti! 

 

  

Q Care este animalul cel mai homosexual? 

A Cocoşul! Toată viaţa regulează găinile numai în 

fund... 

 

  

Q Ce-a păţit un homosexual într-un tramvai foarte 

aglomerat? 

A S-a lipit de un fund! 

 

  

Q De ce îşi doresc homosexualii ca după moarte să 

se reîncarneze într-un câine? 

A Ca să se poată linge în fund de câte ori vor! 

 

  

Q Ce a declarat un homosexual la un interviu? 

A Din punct de vedere anatomic, partea din dos e 

cea care ne priveşte! 

 

  

Q Ce s-a întâmplat cu homosexualul care a fost 

prins de teribilii poliţişti de la moravuri dintr-o ţară 

conservatoare, să zicem arabă? 

A A început să-i bâţâie rău de tot fundul... 
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Q Ce spun două prezervative care trec prin faţa 

unui bar frecventat de homosexuali? 

A Dacă intrăm, o să ne facem de rahat! 

 

  

Q Ce nu le place homosexualilor? 

A Să-i vorbească cineva pe la spate! 

 

  

Q Care este deviza homosexualilor beţivi? 

A Să bem paharul până la fund! 

 

  

După ce Gogu şi Lenuţa au luat pastile de excitare: 

– Vreau un tip viril!, strigă Lenuţa. 

– Și eu, şi eu!, nu se lasă Gogu mai prejos.  

 

  

– Am dus căţeaua la montă, dar am avut ghinion... 

– Cum așa? 

– Dulăul era homosexual, ca și stăpânul său! 

  

  

Q Ce se spune despre homosexuali? 

A Că sunt in-cur-abili! 

 

  

Q Care fund nu le place homosexualilor? 

A Fundul de lemn! 
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Un turist străbate o pădure. La un moment dat 

vede un anunţ: „Atenţie, homosexuali!”. Se uită în jur: 

nimeni. Mai departe, alt anunţ, dar scris mai mic: „Atenţie, 

homosexuali!”. Se uită în jur: pustiu. Peste o sută de metri, 

acelaşi avertisment, dar scris așa de mic, încât a trebuit să 

se aplece să-l citească. Spre surprinderea lui, pe acesta 

scria: „Prea târziu, atacăm pe la spate!”... 
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Între doi homosexuali: 

– Ce mai ştii de Gicu, tipul acela superb? 

– Îl caută poliţia, aşa că s-a dat la fund! 

 

  

Q Ce obicei prost au lesbienele? 

A Să sară cu gura pe cineva! 

 

  

Q De ce dorm homosexualii cu faţa la perete? 

A Ca să-i pupe heterosexualii în fund! 

  

  

Q Care este visul suprem al homosexualilor? 

A Să se întoarcă lumea cu fundul în sus! 

  

  

Q Care este asemănarea dintre un hacker şi un 

homosexual? 

A Amândoi vor să intre prin DOS! 

 

  

Q Care este ziarul preferat al homosexualilor? 

A CUR-IERUL! 

 

  

Doi homosexuali, în timp ce îşi făceau treaba: 

– De ce dai, iubitule, aşa din cap? 

– Păi, dacă mi-ai prins cămaşa... 
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Un homosexual, la raionul cu mezeluri: 

– Daţi-mi o rudă de salam! 

– Să vi-l tai felii? 

– E, dar ce, crezi că dosul meu e puşculiţă!? 

 

  

Q Ce fac doi poponari după ce ajung la o cabană? 

A Popo-sesc! 

 

  

Un sadic şi un homosexual la dușuri. Homosexualul 

îl tot admiră pe sadic, până când, excitat la culme, se 

întoarce cu dosul la el şi îi strigă: 

– Hai, fă-mi-o! Fă-mi-o repede!  

La care, sadicul: 

– Nah! 

 

  

Q Ce faci dacă un homosexual te freacă la dos? 

A Strângi din buci şi fugi cu el la Poliţie! 

 

  

Din cugetările lui Bulă: „E mai bine să fii impotent 

decât homosexual, că dacă eşti impotent nu trebuie să-i 

mai spui şi lui nevastă-ta!”. 

 

  

Q Care este culmea sadismului la homosexuali? 

A Să-şi bage nisip în cutia cu vaselină! 
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Doi homosexuali ajung în vârful muntelui. După ce 

se odihnesc puţin, unul dintre ei zice: 

– Hai să ne întoarcem! 

– De acord... Cine se întoarce primul? 

 

  

La un bordel pentru homosexuali: 

– Cât costă o partidă de sex? 

– O sută de dolari! 

– Am doar 10 dolari... 

– Atunci ai voie să bagi numai vârful!  

Tipul este condus la cameră şi după vreo 10 

minute, se aude un strigăt: 

– Vai de mine, în ce datorii m-am băgat! 

  

  

Un homosexual la doctor: 

– Doctore, am fost la o partidă de vânătoare în 

Africa.  Acolo m-a pus dracu' să împuşc o gorilă tocmai în 

sezonul de împerechere şi goriloiul ei m-a înşfăcat, m-a 

dus în bârlogul lui şi două săptămâni mi-a făcut fundul 

praf... 

– Nu-i nimic, o să uiţi acest episod nenorocit... Ai 

toată viaţa înainte... 

– Ce, asta-i viaţă? Eu aici şi el în Africa? 

 

  

– Care este cel mai mare homosexual? 

– RECTorul! 
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Bulă aude că un sat oarecare e locuit numai de 

homosexuali şi pleacă să verifice. Ajuns acolo, bate la uşa 

primei case de la marginea satului. Iese un sătean: 

– Bade, așa zice lumea că în satul ăsta ar fi numai 

homosexuali! 

– D'apăi, domnule dragă, să-ţi spun drept eu n-am 

auzit, dar s-o întreb pe nevastă-mea... Ioaneee, auzi mă ce 

zice lumea... 

 

  

– De ce ne-au trimis americanii un ambasador 

homosexual? 

– Pentru că s-au convins că românii nu fac nimic 

decât împinşi de la spate! 

  

În parc, din tufişuri,  

un poliţist aude voci: 

– Te iubesc foarte 

mult! 

– Și eu... 

– Te doresc foarte 

mult! 

– Și eu te doresc... 

– Pe mine mă cheamă 

Gicu! 

– Vai, ce coincidenţă! 

Şi pe mine! 
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Un cuplu de homosexuali petrec noaptea în 

zbenguieli amoroase. A doua zi, unul dintre ei se duce la 

lucru, celălalt rămâne acasă. Când se întoarce acasă, vede 

pereţii W.C.-ului plini cu spermă. 

– Aaa, nenorocitule, iar m-ai înşelat? 

– Da' de unde, am tras o bășină! 

 

  

– De ce sunt pe lumea asta mai mulţi homosexuali 

decât intelectuali? 

– Pentru că e mai uşor să-ţi intre penisul în fund 

decât cartea în cap! 

 

  

Bulă și cu Trulă: 

– Măi, Trulă, tu eşti homo? 

– Nu, de ce mă întrebi? 

– Nici o problemă, că eu sunt hetero! 

 

  

Bulă și Trulă discutau: 

– Vai, tare aș vrea să am o fetiță... 

– De ce neapărat fetiţă? Un băieţel n-ar fi bun? 

– Dar ce mă crezi pe mine, homosexual? 

 

  

– Cam ce fel de copil iese dintr-un cuplu de 

homosexuali? 

– Băiat de băiat! 
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Un homosexual, după ce moare, ajunge în iad. Este 

repartizat ca să fie fiert în ulei clocotit. După trei zile, 

Scaraoţchi vine în control și întreabă: 

– De ce nu fierbe cazanul cu ulei? 

– Ei, la naiba, zice dracul de serviciu, vă aplecaţi 

dumneavoastră să aprindeţi focul? 

 

  

Doi homosexuali la taifas: 

– Eu acum sunt liniştit și mulţumit, că după atâta 

luptă ni s-au recunoscut şi nouă drepturile ca minoritate 

sexuală... 

– Ba, eu o să continui să lupt pe mai departe... 

– De ce, dacă relaţiile dintre homosexuali sunt 

recunoscute de lege? 

– Voi lupta până când vor deveni obligatorii! 

 

  

– Ce fac trei inşi, în pielea goală, unul lângă altul? 

– Sărbătoresc ziua de naştere a celui din mijloc! 

 

   

– Mărie, zice Ion, hai să ne regulăm! 

– Dar ce crezi tu, măi Ioane, că sunt curva satului? 

Eu sunt lesbiană... 

– Dar ce-i aia? 

– Uite, o vezi pe lelea Ana cum spală rufele cu fusta 

suflecată? Uite ce faină şi pogană îi! Cu ea m-aş culca... 

– Apăi să ştii că şi eu sunt lesbiană... 
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– Cu ce problemă aţi venit la mine? 

– Am devenit homosexual, domnule doctor... 

– Vai de mine! Și nici nu m-am pieptănat ca lumea 

azi dimineaţă! 

 

  

Între doi homosexuali: 

– Să știi că iubitul tău m-a bârfit pe la spate... 

– Mă mir, nu prea e el tipul care să facă două 

lucruri deodată! 

 

  

Bulă vine acasă pe nepusă masă şi o găseşte pe 

Lenuţa în pat, cu amantul ei. 

– Nu te speria, fii calm şi arată-i bărbatului meu cât 

eşti de viril! 

– Cum? Şi lui?! 

 

  

Un homosexual vine la ştrand şi vede în apa din 

bazin un alt homosexual. 

– Cum e în dimineaţa asta apa? 

– Ca osul... 

– Atunci eu sar în apă cu fundul înainte! 

 

  

– Aseară, Bulă şi Trulă s-au luat la bătaie pentru o 

femeie... 

– Ia te uită! Eu credeam că sunt de nedespărţit! 
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Un homosexual este judecat la tribunal. La sfârşitul 

procesului, judecătorul îi dă dreptul la ultimul cuvânt: 

– Domnule judecător, recunosc faptul că din tot 

procesul, cel mai mult mi-a plăcut procurorul! 

 

  

După un stagiu de 7 ani petrecuţi în puşcărie, Bulă 

este eliberat. La ieşirea din închisoare îl întâmpină taică-

său. Se îmbrăţişează călduros și se urcă în autobuzul care 

merge spre oraş. Pe drum, tatăl îi zice fiului: 

– Ia uite, Bulă, ce tipe mişto! Ţi-ar prinde bine să fii 

cu una din ele în pat... Ce zici? 

– Lasă-le în pace, tată! Mai bine uită-te ce fund fain 

are şoferul! 

 

  

– Nu ţi-ar fi ruşine, degeneratule! îi strigă jude-

cătorul unui homosexual. Tocmai o călugăriţă ţi-ai găsit să 

violezi? 

– Ce să fac, domnule judecător? Semăna din spate 

cu Zorro! 

 

  

La azilul de nebuni. 

– Domnule doctor, azi-noapte un nebun m-a violat 

de două ori! A fost groaznic, zise nefericită sora care 

fusese de gardă. 

– Şi de ce n-ai strigat după infirmier? 

– Pentru că infirmierul e homosexual! 
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Fermierul cumpără de la piaţă un cocoş tânăr 

pentru găinile sale, gândindu-se că cel bătrân se cam 

boşorogise şi nu mai călca aşa de bine găinile. Ajunge 

acasă şi dă drumul cocoşului în curtea de păsări. Acesta 

vede o puicuţă simpatică şi se repede la ea. 

– Stop!, îl opreşte cocoşul cel bătrân, toate găinile 

sunt ale mele. Dacă vrei să-ţi dau şi ţie una, hai să ne luăm 

la întrecere până la poartă. Care ajunge primul, a lui e 

puicuţa! 

Zis şi făcut. Număra până la trei şi o rup la fugă. 

„Bum!”, se aude o împuşcătură şi cocoşul tânăr cade mort. 

– Măi, nebunule, zice furioasă nevasta fermierului, 

iar ai împuşcat cocoşul cel nou! 

– Fantastic! E al treilea cocoş pe care-l cumpăr de 

la piaţă, şi tot homosexual! 

 

  

– Ştiu că-ţi place de Bulă, îi spune maică-sa Bubu-

linei, dar să ţii cont că e foarte afemeiat... 

– Eu sunt mulţumită că nu este homosexual! Atunci 

ce-mi mai ziceai?! 

 

  

Două lesbiene la primul lor contact. 

– Tu ce știi să faci?, zice una. 

– Să-ţi ling buricul... 

– Păi, treaba asta cu linsul buricului, nu cred că mi-

ar provoca o prea mare plăcere... 

– Da, dar o să ţi-l ling pe dinăuntru! 
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Bulă este la puşcărie. Lenuţa îl vizitează în fiecare 

lună ca o soţie iubitoare. La următoarea vizită, Bulă îi 

mărturiseşte cam încurcat: 

– Trebuie să-ţi spun ceva... Iubesc pe un altul! 
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Gogu, jumătate necăjit, jumătate amuzat: 

– Doctore, cred că o să devin homo! 

– De unde știi? 

– Păi, de câte ori mă critică şeful, mă doare-n fund! 

 

  

Bulă intră la cinematograf după ce începe filmul. 

Merge pe bâjbâite până găseşte un loc gol. Pipăie în stânga 

şi dă de o coapsă învelită într-un material lucios. Mai 

pipăie el ce pipăie când, deodată, o voce de bas bubuie 

lângă el: 

– Ruşine taică! Te dai la o faţă bisericească! 

 

  

Q Cum începe Biblia homosexualilor? 

A Şi Dumnezeu l-a creat pe Adam şi pe urmă pe 

Gogu. 

 

  

Pădurarul patrula pe una din cărările pădurii, când 

aude: 

– Ajutor, ajutor! 

Când se uită, vede un bărbat legat de un copac şi cu 

pantalonii lăsaţi în vine. 

– Ce-i cu dumneata? 

– M-au prins doi homosexuali, m-au legat de 

copacul ăsta şi m-au violat... 

– Ei, dragul meu, treaba asta n-o să fie primul tău 

necaz pe ziua de azi! 



 

 
430 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Q – Care e cea mai îndrăgită melodie de către 

homosexuali? 

A O fată mai găseşti, dar prieteni, nu! 

  

  

La Radio Erevan, un ascultător din România 

întreabă: 

– În aceste vremuri grele prin care trece ţara 

noastră, e recomandabil să ne întoarcem cu fața către 

Vest? 

– În niciun caz! Dacă v-ați întoarce cu faţa către 

Occident, fundurile voastre ar fi îndreptate către turci, 

care atât aşteaptă! 

 

  

Un tip se duce la bordel. 

– Astăzi aş vrea ceva mai special... 

– Avem o prospătură... 200.000 lei. 

– Ceva mai ieftin, de vreo 50.000 lei? 

– Ioane, îl strigă matroana pe portarul bordelului, 

domnul se interesează de tine! 

 

  

Un poliţist intră speriat în secţia de poliţie: 

 – Domnule căpitan, în timp ce îmi făceam rondul 

prin parc, am auzit doi indivizi cum jucau şah... 

– Și ce-i cu asta? 

– Păi, era un șah foarte ciudat... Unul zicea : „şşş”, 

iar celălalt: „aaah”! 
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Q De ce este dificil să găseşti bărbaţi care să arate 

bine şi să fie în acelaşi timp, afectuoși și senzuali? 

A Pentru că toţi au deja amanţi! 

 

  

După un naufragiu, o barcă de salvare – în care se 

află Bulă şi şase femei – ajunge pe o insulă. Au găsit apă, 

mâncare şi şi-au orânduit traiul aşa cum s-a putut. Ca să 

nu se certe între ele, hotărăsc ca Bulă să se culce cu fiecare. 

După un timp, Bulă, extenuat de pe urma partidelor de sex 

din cursul săptămânii, se odihnea pe plajă, când, vede că se 

apropie înot un bărbat tânăr şi musculos. ÎI ajută să iasă 

din apă şi îi zice: 

– Dumnezeu mi te-a trimis! Cele şase boarfe care 

sunt pe insulă mă termină. Trebuie să fac sex cu ele şase 

zile pe săptămână. Numai duminică mă pot odihni şi eu... 

– Tare mă tem că de-acum încolo şi duminica o să-

ţi fie ocupată! 

 

  

În noaptea nunţii, mireasa mărturiseşte ruşinată: 

– Ştii, dragul meu, trebuie să-ţi spun... Am mai avut 

de-a face cu bărbaţi! 

– Fii liniştită! Şi eu am avut de-a face cu ei! 

 

  

Q Ce melodii preferă homosexualii? 

A Cei pasivi cântă: Ay-ay-ay-a-yay, iar cei activi: Cu-

cu-ru-cu-cu! 
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Bulă se duce la doctor. 

– Domn' doctor, mi-a apărut o pată pe penis... 

– Arătați-mi! 

Doctorul examinează pata, ia un şomoiog de vată, îl 

înmoaie într-o soluţie gălbuie şi o şterge binişor. 

 – Gata? Cât am de plată? 

– 10.000 lei... 

Pe stradă Bulă se întâlneşte cu Trulă. 

– De ce eşti supărat?, întreabă Bulă. 

– Cum să nu fiu? Mi-a apărut o pată pe socoteală şi 

mă tem de vreo boală din alea... 

– Du-te la doctorul care m-a vindecat şi pe mine! 

Ajunge Trulă la doctor, îi arată pata şi doctorul o 

şterge frumos. 

– Vai, ce bine că am scăpat de ea! Cât am de plată? 

– 20.000 lei... 

– Păi, cum? Lui Bulă i-aţi luat numai 10.000... 

– Da, pentru că a lui era pată de ruj, iar a dumitale, 

de rahat! 

 

  

– Bulă, ce-ai zice dacă ţi-aş spune că m-am culcat 

cu cel mai bun prieten al tău? 

– Ce să zic? Aş zice că eşti lesbiană... 

 

  

– Cu tipul ăla de colo, zice un homosexual, se poate 

culca orice tembel... 

– Serios? Îmi dai voie să încerc? 
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O călugăriţă face autostopul şi opreşte un TIR. 

Şoferul intră cu maşina pe un drum în pădure, şi-i zice 

călugăriţei: 

– Dacă nu te culci cu mine, aici te las, să te mănânce 

lupii! 

Călugăriţa se în voieşte, termină treaba şi, într-un 

târziu ajunge la destinaţie. Acolo îi zice şoferului:  

– Ce bine este de voi, şoferii! Când vrei să te culci 

cu o femeie opreşti maşina, o duci în pădure şi gata, pe 

când noi, homosexualii, tot timpul trebuie să ne deghizăm! 

 

  

La recepţia unui hotel se prezintă un turist italian: 

– Numele? 

– Luigi Viridiani... 

– Sexul? 

– Mascolino... Ma non fanatico... 

 

  

Q Ce zice o lesbiană către prietena ei aflată în plină 

acţiune? 

A Linge mai încet, că-mi verşi cafeaua! 

 

  

– Ai auzit că Bulă e homosexual? L-au internat într-

o clinică şi s-a vindecat... 

– Și acum nu mai întreţine contacte sexuale cu alţi 

bărbaţi? 

– Nu, acum se mulţumeşte doar să le descrie... 
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Bulă se prezintă la concurs pentru ocuparea unui 

post de chelner. 

– Dă-mi referinţele pe care le ai din locurile pe 

unde ai mai lucrat!, îi cere patronul. 

Bulă îi dă trei plicuri sigilate. Patronul desface 

primul plic şi citeşte că Bulă e un tip foarte murdar şi de 

aceea a fost concediat. A doua recomandare spune că Bulă 

e foarte grosolan cu clienţii, iar a treia că a fost concediat 

fiindcă este un homosexual notoriu, care încearcă să se 

culce nu numai cu personalul restaurantului, ci şi cu 

clienţii. 

– E în regulă! Te voi angaja, dar te avertizez: dacă 

te prind murdar sau neîngrijit, dacă aud o singură vorbă 

urâtă, te dau imediat afară... Acum pune-ţi costumul, dar 

înainte să te apuci de treabă, dă-mi un pupic! 

 

  

Doi homosexuali se plimbă pe bulevard ținându-se 

tandru de mână. Pe lângă ei trece un cocoşat.  

Homosexualii rămân împietriţi uitându-se după el: 

– Măiculiță Doamne, ce mai sân avea ăla! 

 

  

– Vrei să vezi un număr de iluzionism? 

– Vreau... 

– Dă-ţi jos pantalonii, întoarce-te, apleacă-te şi 

acum spune-mi: simţi cum ţi-am băgat un deget în fund? 

– Simt... 

– Şi uite, mâinile mele sunt libere! 
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Un cuplu, căsătoriţi de multă vreme, sătui de 

obişnuita ciorbă conjugală, dau anunţ pentru un sex-party 

cu schimb de parteneri. Selectează o pereche convenabilă 

și stabilesc să se întâlnească la o cabană. Bărbaţii se duc să 

povestească afară, femeile rămân la şemineu. Pe la miezul 

nopţii, una dintre soţii o întreabă pe cealaltă: 

– Oare ce fac bărbaţii noştri acum? 
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În Scoţia, la un bordel pentru homosexuali, pe uşă 

era următorul anunţ: „Lucrăm în acord global şi, în acelaşi 

timp, avem un mare număr de solicitanţi. În consecinţă, vă 

rugăm să intraţi cu fundul înainte!".  

 

  

Bulă şi Trulă naufragiază pe o insulă pustie. Iată 

extrase din jurnalul lui Bulă. 

10 august. Suntem fericiţi că am scăpat cu viaţă. 

21 august. Începe să-mi placă de Trulă. 

3 septembrie. Nu mai pot să suport, sentimentele 

mele pentru Trulă devin din ce în ce mai aprinse. Presimt că 

n-o să mai pot să mă înfrânez. 

10 septembrie. Ura! Mi-a luat-o el înainte! 

 

  

Doi homosexuali, la închisoare în aceeaşi celulă. 

– O să vă sosească un confrate, le spune gardianul. 

– Ştiu cum o să ne organizăm: eu o să fiu tata, tu o 

să fii mama și el o să fie fiica noastră. 

A doua zi, se deschide uşa şi intră o namilă păroasă 

de vreo 2 m şi peste 150 kg. Se uită la cei doi şi le zice:  

– Ei, ce mai fac fetiţele? 

 

  

Între doi homosexuali. 

– Mă, da' deştepte mai sunt femeile! 

– De unde știi? 

– Păi, nu vezi ce mult le plac bărbaţii? 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

437 

  

Doi homosexuali stau de vorbă. 

– Am auzit că a fost Convenţia Homosexualior la 

Bucureşti, la care au fost demonstraţii de tehnică şi 

aparatură de ultimă oră. Atracţia convenţiei a fost 

demonstraţia executată de un delegat, care şi-a înfăşurat 

scula în sârma aceea cu ţepi... Cum naiba se numeşte? 

– Sârmă ghimpată... 

– Nebunaticule! Ai fost și tu acolo? 

 

  

– Bulă, am impresia că Trulă e amantul soţiei tale... 

– Nu se poate! 

– De ce să nu se poată? 

– Trulă este amantul meu! 

 

  

Q Ce zice un homosexual care a auzit de sex 

cosmic? 

A Vrei să-mi scot ochiul de sticlă şi să facem sex pe 

orbită? 

 

  

 La pişoar, un homosexual se uită insistent la un tip 

care-şi ţine penisul cu amândouă mâinile. Își ia inima-n 

dinţi și se duce la el: 

– Nu vă supăraţi, nu ştiţi cât e ceasul? 

– 5 și 20... 

– Mulţumesc, zice fericit, apucându-l de penis şi 

scuturându-l, mulţumesc! 
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Un homosexual îi zice prietenului său: 

 – Acum, după votarea legii privind minorităţile 

sexuale, e bine! Nu ni se mai interzice, nu mai suntem 

urmăriţi, în magazin găsim de toate... 

– Ei, cum de toate? Ai căutat tu de rând un pantof 

de damă numărul 46? 
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Bulă suferea cu prostata şi frecventa un medic care 

îi făcea masaj. Într-o zi, acesta îl anunţă: 

– Plec în concediu, aşa că întrerupem o perioadă 

şedinţele de masaj! 

– Nu-i nici un necaz, domnule doctor, ştiu cum se 

face masajul. Am s-o pun pe nevastă-mea... 

Se duce Bulă la farmacie, cumpără un tub de 

vaselină şi o pereche de mănuşi de cauciuc. 

– Nevastă, doctorul meu pleacă în concediu! Va 

trebui să-mi faci tu masaj la prostată. Să-ţi arăt cum: trage 

o mănuşă pe mâna stângă şi eu mă aplec în faţă. Tu unge-ţi 

degetul mijlociu cu vaselină şi bagă-l în fundul meu. Mâna 

liberă pune-ţi-o pe umărul meu. Acum începe să masezi 

înăuntru! 

– Nu, stai aşa, că nu-i bine! strigă Bulă. Trage-ţi pe 

mâna dreaptă mănuşa, unge-ţi degetul, bagă-mi-l în fund şi 

cu mâna liberă te sprijini de umărul meu. Stai, strigă din 

nou Bulă, nici aşa nu e bine! Dar atunci, cu ce dracu' îmi 

făcea masaj doctorul? 

 

  

Bulă e arestat şi condamnat la închisoare. Ajunge 

într-o celulă comună cu o namilă de 2 m şi vreo 200 kg. 

Acesta îl măsoară cu un aer fioros şi îl întreabă: 

– Tu de care eşti? Băiat sau fetiţă? 

– Eu sunt băiat... 

– Ia sa ne uităm pe grafic!, spuse namila, analizând 

nişte hârtii, urmărind nişte desene. Apoi zise: Să ştii că ai 

noroc: azi băieţii fac sex oral... 
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– Tare aş vrea să mai slăbesc vreo 20 de kg!, se 

plânge Bulă. 

– Am citit că sexul slăbeşte. Ia du-te şi tu la bordel!, 

zice Trulă. 

Bulă îl ascultă şi se duce la bordel. 

– Mi s-a spus că sexul slăbeşte. E adevărat? 

– E adevărat. Poftiţi în salonul mare!  

Bulă plăteşte şi intră în salon, unde apare un negru 

musculos, superdotat, care-l anunţă cu o voce lugubră: 

– Dacă te prind, te regulez! 

 

  

La turci, la baia populară, clienţii stau pe băncile de 

lemn şi-şi fac siesta trăgând vânturi. BAUU!, se aude dintr-

un colţ, BRUH!, din altul când, deodată, se aude un sunet 

subţire şi anemic: PÂÂÂR! Imediat, turcii se înviorară: 

– Virginul! Unde-i virginul? 

 

  

Q Cum le spun spaniolii la supozitoare? 

A Bagandos! 

 

  

Discuţie între homosexuali. 

– Aţi auzit de noii papuci de casă pentru lesbiene? 

Marca „Limbuţe”... 

– Da. Ce-i cu ei? 

– A trebuit să le schimbe numele pentru că limbile 

nu erau destul de lungi... 
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– Ce să fac cu cei doi nebuni, domnule doctor?, zice 

infirmierul, Amândoi susţin că sunt Napoleon... 

– Bagă-i în aceeaşi rezervă ca să se lămurească 

între ei! 

A doua zi, doctorul deschide uşa rezervei: 

– Dumneata cine ești? 

– Napoleon... 

– Și dumneata? 

– Napoleon… 

Şi tot aşa până într-o dimineaţă: 

– Dumneata, cine ești? 

– Napoleon... 

– Şi dumneata? 

– Josefina... 

  

  

Un homosexual intră într-o farmacie ţinând în 

mână o urnă funerară. 

– V-am adus această urnă funerară care conţine 

cenuşa celui mai bun prieten al meu... 

– Și ce să fac eu cu ea? 

– Să-mi faceţi nişte supozitoare!  

 

  

Între homosexuali. 

– Am auzit că ai un nou prieten! Cum e? 

– L-am dat afară din dormitor! Era virgin... 

– Foarte bine ai făcut! Dacă n-a trebuit la alţii, nici 

nouă nu ne trebuie! 
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Bulă află că Lenuţa îl înşală cu Trulă, cel mai bun 

prieten al lui. Hotărât să se răzbune, angajează un grup de 

homosexuali. Sub privirile lui Lenuţa, îl regulează pe Trulă 

toată noaptea. Dimineaţa îi dau drumul. Cum alerga pe 

stradă, se întâlneşte cu un coleg de serviciu: 

– De ce fugi aşa de parcă ai fi scăpat din...? 

– Chiar se vede? 

 

  

Q Cum se tratează un homosexual răcit? 

A Cu supozitoare de paracetamol! 

 

  

Q Ai auzit de cei doi homosexuali irlandezi? 

A Da. Gerald Fitzpatrick şi Patrick Fitzgerald... 

 

  

Q Care e deosebirea între un erotic şi un pervers? 

A Eroticul foloseşte o pană, pe când perversul 

toată găina! 

 

  

Un homosexual se internează într-un spital pentru 

o operaţie de circumcizie. Când se trezeşte din anestezie, 

chirurgul îi zice încurcat: 

– S-a făcut o mică greşeală... În loc de circumcizie, 

am crezut că e programată o schimbare de sex. 

–Și acum nu o să mai simt niciodată o erecţie? 

– Ba vei simţi, dar o să fie a altcuiva!  
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Lenuţa urma să se mărite cu un turc. 

– Vezi, îi spune maică-sa, că turcii sunt cam 

perverşi. Dacă îţi va spune în pat să te întorci invers, să te 

scoli imediat, să te îmbraci și să te întorci acasă la noi! 

– Bine mamă, așa o să fac! 

Într-o seară în pat, Ali îi zice Lenuţei: 

– Iubito, acum întoarce-te invers!  

Lenuţa sare ca arsă din pat şi începe să se îmbrace. 

– Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? 

– S-a întâmplat tocmai ce mi-a spus mama, per-

versule! Mi-a spus că o să mă pui să mă întorc invers şi 

atunci să-mi fac bagajele şi să mă întorc la ea... 

– Bine dragă, să lămurim treaba asta cu întorsul 

invers! Tu nu vrei să avem copii? 

 

  

– Ce ştii despre Bulă?, întreabă un homosexual pe 

un coleg de breaslă. 

– E ca gripa... Doar ăla care n-a fost prin preajma 

lui a scăpat de regulat... 

 

  

Un frizer homosexual către client: 

– Să vă iau pe la spate? 

 

  

Un homosexual se întâlneşte pe stradă cu un popă. 

– Salut, popo!, zice homosexualul. 

– Salut, popo!, îi răspunde prompt preotul. 
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Bulă, cu o piatră de gât, vrea să se arunce de pe un 

pod. Lângă el apare un tip. 

– Ce faci aici? 

– Vreau să mă sinucid! 

– De ce? 

– Păi, nu am casă, nici nevastă, nici maşină... 

– Nu-i nimic, eu sunt Duhul Apelor şi îţi voi 

îndeplini dorinţele. Uite, vezi vila aceea de colo? De acum 

înainte va fi casa ta... Şi vezi blonda aceea superbă din pis-

cină? Va fi nevasta ta... Iar în garajul din curte vezi un 

Mercedes? E al tău! Ei, mai vrei să te sinucizi? 

– Nu mă mai sinucid...     

– Da, dar pentru toate astea, vreau să-mi îndepli-

neşti şi mie o dorinţă: să te iau pe la spate! 

– De acord!, zice sinucigaşul. 

După ce îi face treaba aia ruşinoasă, Duhul Apelor 

îi zice: 

– Mă, tu câţi ani ai?  

– 41... 

– Şi la 41 de ani mai crezi în poveşti cu Duhul 

Apelor? 

 

  

– Mimi, tu ştii câte porunci sfinte există? 

– Da! Pentru bărbaţi 10 şi pentru femei, 9... 

– De ce pentru femei numai 9? 

– Pentru ele nu este valabilă porunca: Să nu 

râvneşti la femeia altuia! 

– Bine, bine, dar atunci cum rămâne cu lesbienele? 
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Teste gay 
 

 

Dacă ţi s-a făcut pofta de valuri, eşti gay. 



 

 
446 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

 

Dacă citeşti prima dată textul, eşti gay. 

 

Dacă prima dată te-ai uitat la fată, eşti lesbiană. 
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Dacă crezi că o să plouă... 

 

Dacă nu ştii ce maşină e, măcar numele fetei să-l ştii! 
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Dacă chiar crezi că mai contează faţa ei... 

 

Numai să nu te fi întrebat ce o fi în cană... 
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Dacă ţi-ai dat seama că nu este aceeaşi persoană  

în oglindă, eşti gay. 

 

Nu-mi spune că te întrebi ce defecţiune are maşina... 
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Dacă nu te trec fiorii prin pantaloni,  

atunci eşti fie impotent, fie... 
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Serios, îţi arde de box?! 
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Mai bine taci... 

 

Dacă prima dată l-ai observat pe tipul ăla gras....  
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Zi-mi că ai băgat de seamă RGB...  
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Cum, e o placă de surf în duş?! 
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Mda, băieţelul acela e gay! 
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Pe bune, are o poşetă pe mână?! 
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Dacă nu vezi un sfârc, dar vezi un Xbox controller... 

 

Dacă după cinci secunde ţi-ai şi mutat  

privirea de la fundul ei....  
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Dacă ţi-ai dori să te îmbraci măcar odată aşa...  
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Ăla e Futurama, la TV?! 

 

Preţiosul moment când răsufli uşurat  

că băieţelul tău nu este gay.... 
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Dacă nu ţi-o doreşti acum, oriunde ar fi nevastă-ta....  

 

Dacă încă mai eşti pe calculator şi priveşti fotografiile 

astea în loc să ieşi să agaţi o fată reală....  
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Cu prezervativul, înainte! 
 

 
 

Singurul lucru pozitiv din lumea asta la 

care nu te bucuri e rezultatul testului HIV. 

 

  

– Te protejezi când faci sex?, îl întreabă doctorul pe 

Bulă. 

– Desigur, cu prezervativ şi mănuşi de cauciuc. 

– Şi partenera ta? 

– Care parteneră? 
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Bulă intră la drogherie:  

– Daţi-mi, vă rog, o cutie de prezervative negre! 

– Nu doriţi, cumva, altă culoare? Negre se pare că 

nu avem. Dar ce v-a venit să cereţi prezervative negre? 

– A murit bunul meu prieten, Trulă, şi mă duc să-i 

prezint văduvei condoleanțele mele. 

 

  

Un indian stă de vorbă cu fii lui: 

– Tată, pe mine de ce mă cheamă "Pană-de-

Vultur"? 

– Pentru că atunci când te-ai născut, am găsit o 

pană de vultur. 

 – Şi pe mine de ce mă cheamă "Lupul Cenuşiu"? 

întreabă cel mijlociu. 

– Pentru că în iarna când te-ai născut, ne dădea 

târcoale un lup cenuşiu. 

– Tată!, intervine și mezinul. 

– Tu să taci din gură, "Prezervativ Găurit"! 

 

  

Badea Ion intră într-o farmacie, unde se leagănă de 

pe un picior pe altul, până se hotărăşte: 

– Apăi, domnucă dragă, dă-mi şi mie unul de cela, 

de gumă. Cum îi zice? Aha, ştiu, prezervativ! 

Este servit, îl ia, îl suceşte, îl învârteşte şi după 

aceea îi zice farmacistei: 

– Rogu-te, dă-mi unu' cu miez, că așe, numa’ piele, 

am şi io! 
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– Alo? Salvarea? Veniţi repede, copilul meu a 

înghiţit un prezervativ! 

– Rămâneţi calm, domnule! Prima maşină care se 

întoarce de pe teren va fi trimisă la dumneavoastră. Dați-

ne adresa! 

Peste o jumătate de oră telefonul sună din nou: 

– Alo, Salvarea? Eu sunt tatăl copilului care a 

înghiţit un prezervativ. 

– Domnule dragă, într-un minut trimit ambulanţa. 

– Nu mai e nevoie, am găsit altul în şifonier! 

 

  

– Bulă, întreabă Trulă, tu ştiai că prezervativele au 

serie? 

– Nu. 

– Păi, vezi dacă nu le derulezi până la capăt?! 

 

  

O portocală, o banană şi un penis stau la taifas: 

– Ce trai nasol am... Cei care mă cumpără, mă taie 

cu cuţitul sau rup coaja de pe mine, mă taie felii şi mă 

mănâncă!, zice portocala. 

 – Da, şi eu, se plânge banana, mie îmi desprind 

pielea în fâşii şi, după ce rămân jupuită, mă mănâncă 

bucată cu bucată. 

– Vai, intervine penisul. Pe mine, după ce mă ţin 

nespălat toată săptămâna, mă pun într-un ambalaj lipicios 

de cauciuc, mă bagă într-un tunel lung, umed şi fierbinte, 

unde mă tot freacă până îmi vine să vomit! 
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La un Salon de Inventică, la secţia de prezervative 

este gălăgie mare. Delegaţi din diverse ţări nu cad de acord 

asupra numărului de prezervative pe care trebuie să le 

conţină un ambalaj: 

– Eu cred că trebuie să conţină 5 bucăţi, zice unul. 

Câte unul pentru fiecare zi lucrătoare: luni, marţi, 

miercuri, joi, vineri. 

– Nu, nu e bine, trebuie să conţină 6, pentru luni, 

marţi, miercuri, joi, vineri şi sâmbătă. Duminică e repaos, 

zice altul. 

– Domnule, intervine altul, hai să punem pentru 

luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă şi duminică! Tu, 

Bulă, ce zici? 

– Cel mai bine e să punem 12. 

– Cum 12? se miră toți. 

– Păi da, pentru ianuarie, februarie, martie... 

 

  

– Hm, dar ce sunt întăritoarele astea de la gulerele 

cămăşilor?, întreabă Gogu la magazin. 

– Balene. Ţin gulerul drept şi tare... 

– Dar balene pentru prezervative aveţi? 

 

  

La Radio Erevan, o membră a unei organizaţii de 

femei întreabă: 

– Care este cel mai sigur, cel mai ieftin şi cel mai 

rapid mijloc pentru a creşte natalitatea? 

– Să înţepaţi prezervativele! 
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La o licitaţie pentru dreptul de a face reclamă la 

produse cosmetice, o firmă prezintă, într-un sicriu, un 

schelet cu păr lung şi mătăsos. 

– Vedeţi? Acest om a folosit şamponul nostru şi 

părul a continuat să-i crească şi după 10 ani de la moarte. 

 Altă firmă prezintă tot un sicriu, cu un schelet care 

are o dantură orbitor de albă. 

– Acest om a folosit pasta noastră de dinţi şi după 

10 ani, uitaţi-vă cum arată dantura lui! 

Firma lui Bulă se prezintă şi ea cu un sicriu, pe 

care, după ce l-au deschis, toată lumea constată că este gol. 

– Uitați-vă la acest om, care nici nu s-a născut şi 

nici n-a murit, deoarece tatăl lui a folosit prezervativele 

noastre! 

 

  

Doi arici fac dragoste: 

– Eu m-am săturat!, strigă masculul. E al treilea 

prezervativ pe care mi-l înţepi! 

 

  

– Goguţă, de ce nu ești atent la ore? 

– Cred că m-am îndrăgostit de dumneavoastră, 

domnişoară profesoară. 

– Goguţă, dar tu nu vezi ce diferenţă de vârstă este 

între noi? Bineînţeles că îmi doresc și eu o relaţie, dar în 

nici un caz nu m-am gândit la un copil. 

– Fiţi liniştită! Pentru început o să folosim 

prezervative! 
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Lenuţa intră cu maşina în șanț și se uită în jur 

pentru a cere ajutorul cuiva. Vede doi ciobani şi le strigă: 

– Oameni buni, ajutaţi-mă să scot maşina în drum, 

că voi plăti!  

Ciobanii o ajută, iar Lenuţa întreabă: 

– Cum să vă plătesc? În bani sau în natură? 

– În natură, cucoană, că ce să facem la stână cu 

banii? 

– Bine, haideţi să intrăm în stână. Dar, știți ce? Ia 

luaţi de aici câte un prezervativ, că eu rămân foarte repede 

gravidă! 

Şi-au pus ciobanii prezervativele, cum i-a învăţat 

Lenuţa, şi-au făcut treaba şi toată lumea s-a despărţit 

mulţumită. A treia zi, spre seară, baciul cel bătrân nu mai 

poate răbda şi zice:  

– O rămânea, n-o rămânea gravidă, eu trebe să-mi 

scot guma asta de pe sculă, că așe mă trece... 

 

  

Aflând întâmplător de folosirea prezervativelor, 

Bulă îşi cumpără şi el, soseşte acasă, şi-l montează, apoi 

vine mândru în faţa Bubulinei ca să-i prezinte achiziţia. 

– Măi nebunule, strigă aceasta, tu n-ai bani nici de 

căciulă și ți-ai cumpărat fâș la sculă? 

 

  

Q Ce scrie pe piatra de mormânt a victimei unui 

accident rutier? 

A S-a născut şi a murit dintr-o pană de cauciuc! 
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Bulă vizitează o firmă de produse din cauciuc. În 

secţia de biberoane întreabă: 

– De ce face maşina fâsss-pac? 

– Fâsâitul vine de la injectarea cauciucului în 

matriţă şi pac de la găurirea lui în vârf. 

La secţia de prezervative, din nou: fâs, fâs, fâs, pac! 

– De ce se aude fâs, m-am lămurit, dar ce aşa des 

pac? 

– Tot al patrulea prezervativ este găurit în vârf... 

– Cum vine treaba asta, produceţi prezervative 

găurite? 

– Normal, mărim producţia de biberoane!  

 

  

La vamă este oprită o dubiţă. 

– Ce transportaţi?, întreabă vameşul. 

– Prezervative. 

Vameşul controlează. 

– Cum prezervative, când maşina e plină cu femei 

gravide? 

– Acestea sunt reclamaţiile care trebuie rezolvate! 

 

  

Bulă și Trulă, discută chestii serioase. 

– Tot timpul şi peste tot auzi de SIDA. Cum te poţi 

apăra de ea?, întreabă Trulă. 

– Trebuie să-ţi pui prezervativ, cum fac eu. 

– Şi trebuie să-l ţii tot timpul? 

– Nu, eu îl dau jos când urinez şi când fac sex. 
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Q De ce au prezervativele ambalaje atât de greu de 

desfăcut? 

A Pentru ca unul dintre parteneri să aibă timp să 

răzgândească! 
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Ion şi cu Maria nu pot avea copii din cauza lui Ion. 

Se hotărăsc să se ducă la Bucureşti, într-un vagon de 

dormit, pe drum să aleagă un tată convenabil şi să-l pună 

la treabă. Zis şi făcut. După o primă partidă de sex, tipul 

ales se retrage şi Ion revine în compartiment. 

– Măi Ioane, zice Măria, ştii ce mă gândesc? Ca să 

fim siguri, ar trebui s-o mai fac o dată. 

– Du-te şi cheamă-l, se învoiește Ion. 

– Domnule dragă, ca să fim siguri, hai s-o mai 

facem o dată! 

– Regret, dar n-am avut decât un prezervativ! 

 

  

Bulă vrea să facă sex cu Lenuţa. În faţa casei, nişte 

muncitori sparg asfaltul într-un zgomot asurzitor. La un 

moment dat, Bulă iese la fereastră şi le strigă: 

– Hei, flăcăi, nu vreţi să vă opriţi puţin, ca să-mi pot 

trage prezervativul? 

 

  

Bulă este recrutat şi se prezintă la unitate cu o 

geantă-diplomat. 

– Soldat Bulă, nu ţi s-a spus de la comisariat să te 

prezinţi cu o valiză de lemn? Ia deschide-o! 

Când deschide Bulă geanta, ofiţerul constată că e 

plină cu prezervative. 

– Ce-i cu alea? 

– Le-am adus pentru că am auzit că în armată e 

mare futai! 
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Goguţă găseşte în dulăpiorul de la baie o cutie cu 3 

prezervative şi se duce cu ea la taică-său. 

– Ce-s astea, tăticule? 

– Astea sunt pentru când vei fi mare, ca să poţi face 

sex protejat. 

– Şi de ce sunt trei? 

– Sunt pentru elevii de liceu: unul pentru vineri 

seara, unul pentru sâmbătă şi al treilea pentru duminica. 

– Sunt şi pachete cu şase? 

– Da, pentru studenţi: două pentru vineri, două 

pentru sâmbătă şi două pentru duminică seara. 

– Dar cutii cu două prezervative sunt? 

– Sunt şi din acelea, pentru bărbaţii căsătoriţi: unul 

pentru ianuarie şi altul pentru iulie. 

 

  

Bulă merge liniştit pe stradă şi, la un moment dat, 

îi cade un prezervativ în cap. Îl ia şi intră cu el în 

magazinul alăturat: 

– Nu ştiţi cine stă la etaj? 

– Ba da, băiatul meu şi nora mea. Dar de ce mă 

întrebaţi? 

– Poftiţi, v-am adus nepoţelul! 

 

  

La farmacie, o tipă cere: 

– Vreau să cumpăr nişte prezervative. 

– Ce mărime? 

 – Dați-mi de toate mărimile. Mă duc la o petrecere. 
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O firmă care se ocupă cu producerea prezer-

vativelor este vizitată de o delegaţie străină. În incinta 

întreprinderii este şi o grădiniţă plină de copii. Un străin 

întreabă: 

– Ce-i cu atâţia copii în curtea fabricii? 

– Știți, acestea sunt consecinţele folosirii prezer-

vativelor cu defecte de fabricaţie. 

 

  

Un tip intră într-o farmacie, cumpără o cutie cu 

prezervative, scoate unul, se uită la el şi îl striveşte sub 

talpa pantofului. ÎI scoate pe al doilea şi, după ce îl 

examinează, îl striveşte. Când să-l execute şi pe al treilea, 

farmacista îl întreabă: 

– Ce v-a apucat, domnule? 

– Așa am făcut și când m-am lăsat de fumat! 

 

  

Un tânăr la farmacie: 

– Am să vă reclam! Am luat o cutie de prezervative 

şi toate trei erau găurite. 

– Aşa, zice un bătrânel, reclamă-i, că şi eu am 

cumpărat unul şi când mi l-am pus, se îndoia de la mijloc! 

 

  

– Să știi că vecinul Trulă e tare sărac, zice Bulă. 

– De unde știi? 

– Fiindcă şi prezervativele şi le cumpără de la 

second-hand. 
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– Daţi-mi un prezervativ mare, cere Bulă la 

drogherie, cel mai mare pe care îl aveţi! Vreau să mă duc la 

un bal mascat şi să mă deghizez în penis. 

– Aşa mare nu avem, zice vânzătoarea, dar v-am 

putea sugera să luaţi un rahat în gură şi să vă deghizaţi în 

fund! 

 

  

În vederea creşterii natalităţii, în junglă se 

interzice folosirea prezervativelor. Într-o bună zi, în faţa 

leului este adus măgarul: 

– Cum ai putut să încălci legea folosirii prezer-

vativelor? 

– N-am încălcat nicio lege, Măria Ta. Făceam sex 

oral... cu şarpele! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

473 

  

În burta mamei, doi gemeni simt un corp străin. 

– Hait că vine tata!, zice unul. 

– Nu-i tata! El nu-şi pune fulgarinul! 

 

  

Trulă se duce la farmacie: 

– Aş vrea o duzină de prezervative. 

– Ce mărime? 

– Nu știu. 

– Poftiţi după perdea! 

Acolo, o tânără foarte sexy îi ajută pe cumpărători 

să afle mărimea dorită. După o jumătate de oră, Trulă, 

fericit și asudat, cere: 

– O duzină de prezervative mărimea 2. 

Pe drum se întâlneşte cu Bulă şi îi relatează 

întâmplarea. Bulă se duce glonţ la farmacie. 

 – Daţi-mi şi mie, vă rog, o duzină de prezervative! 

Nu ştiu ce mărime port. 

– Poftiţi după perdea! 

– Când iese Bulă, farmacista îl întreabă: 

– Câte prezervative vreţi să cumpăraţi?     

– Să vedeţi, eu am venit numai ca să aflu mărimea! 

 

  

Un pensionar intră la farmacie să cumpere un 

prezervativ. 

– De care doriţi? Cu capsulă, cu striaţii sau cu 

aromă de fructe? 

– Cu armatură metalică nu aveţi? 
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La un congres internaţional, reprezentanţii marilor 

companii producătoare de obiecte din cauciuc își laudă 

produsele. 

– La noi, zice francezul, un vopsitor a căzut din 

vârful Turnului Eiffel, dar nu s-a zdrobit de pământ. 

Bretelele care i se agăţaseră de o bară l-au tras înapoi. 

– Dintr-un port a pornit un vapor încărcat cu 

anvelope de cauciuc, spune englezul. În mijlocul oceanului, 

o forţă nevăzută l-a tras înapoi în port. O anvelopă se 

agăţase de un stâlp de pe chei. 

– Ehei, se mândreşte și românul. Unul de-al nostru, 

prins în flagrant delict într-un apartament la etajul XXII al 

hotelului "Intercontinental" a sărit pe fereastră, dar o forţă 

nevăzută l-a tras înapoi. Se prinsese prezervativul de 

pervaz... 

 

  

Lenuţa cumpără o banană, gustă din ea şi scuipă: 

– Ce porcărie! Are gust de prezervativ! 

 

  

– Care este diferenţa dintre o paraşută ruptă şi un 

prezervativ găurit? 

– E cât se poate de clară: în prima situaţie, un om în 

minus, în a doua, un om în plus. 

 

  

– Ce folosesc elefanţii în locul prezervativelor? 

– Şerpi boa! 
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– Tovarăşi, zice spermatozoidul-şef, este o situaţie 

intolerabilă. Stăpânul nostru face sex numai cu prezervativ 

şi noi nu ne putem îndeplini menirea. Ajunge! La prima 

partidă de sex, rupem prezervativul şi dăm năvală! 

Zis şi făcut. La momentul oportun, sfâşie prezer-

vativul şi năvălesc. În fruntea lor e spermatozoidul-şef. 

Acesta, simţind ceva suspect, se opreşte şi strigă: 

– Stânga-mprejur! Ne-au dat în gât! 

 

  

– Ce spui de micuţul Goguţă?, e întrebată Lenuţa. 

– Cred că s-a născut din dragoste, dar şi pentru că 

prezervativul pe care l-a folosit Bulă era prea mare! 

 

  

– Ce faci Bulă? 

– Lucrez... 

– Pe cine? 

– Nu mă lua în balon! Sunt manechin... 

– Tu, manechin? 

– Da, la o fabrică de prezervative! 

 

  

La Radio Erevan: 

– Există un mijloc anticoncepţional mai sigur decât 

prezervativul? 

– Da, un pahar de apă... 

 – În loc de prezervativ? 

– Nu, în loc de contactul sexual! 
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– Ce intră tare şi iese moale şi lipicioasă? 

– O sculă cu prezervativ pe ea... 

– N-ai ghicit! O gumă de mestecat! 

 

  

– Ce este un optimist? 

– Un bărbat care, înainte de a pleca la prima 

întâlnire cu o fată îşi cumpără o duzină de prezervative... 

– Vai, ce gumă de mestecat proastă fac tâmpiţii 

ăştia, se plânge Bulă. Lipicioasă şi fără gust. 

– De unde ai luat-o? Ce marcă e? 

– De la un automat pe care scria Protex! 

 

  

– Domnule farmacist, zice Bulă, am venit să vă 

spun că suntem – eu şi cu nevastă-mea – foarte mulţumiţi 

de cele 3 prezervative pe care ni le-aţi vândut anul trecut... 

– Mă bucur! Să vă mai dau? 

– Nu! Nevastă-mea, care e o femeie tare econoamă, 

le-a luat de model şi apoi le-a tricotat din lână! 

 

  

– Bulă, e adevărat că te-ai certat cu cel mai bun 

prieten al tău, cu Trulă? 

– E adevărat... 

– Din ce cauză? 

– Păi, judecă şi tu! Că îmi bea vinul, nu-i bai, că-mi 

fumează ţigările, treacă-meargă, dar neobrăzatul a început 

să-mi folosească şi prezervativele!  
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– Domnule doctor, copilul meu a înghiţit un prezer-

vativ... 

– Vin imediat! 

– Şi ce să facem până veniţi? 

– În niciun caz sex! 

 

  

– Bunico, ştii de ce nu se ouă găinile noastre? 

– De ce, Goguţă? 

– Cred că și cocoșul nostru foloseşte prezervative... 

 

  

– Ce înseamnă pentru Lenuţa sexul protejat? 

– Să ceară partenerului să-şi pună un prezervativ? 

– Nu, să închidă ușa la maşină... 

 

  

O băbuță intră într-o farmacie. 

– Daţi-mi şi mie trei prezervative, maică... Tare 

sunt bune pentru dureri de cap... 

– Cum pentru dureri de cap?!, se minunează 

farmacistul. 

– Păi da! Când nepoata mea iese seara în oraş, îi 

pun în poşetă un prezervativ şi nu mă mai doare capul... 

 

  

O fetiţă de 5 ani îi spune uneia de 4 ani: 

– Ai văzut prezervativul ăla de pe calorifer? 

– Ce-i ăla „calorifer”? 
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În W.C.-ul unui bar este un automat de 

prezervative, pe care scrie: "Dacă nu funcţionează, căutaţi-

l pe barman. Dacă funcţionează, căutați-le pe fetele din 

bar!" 

 

  

În curtea blocului, Goguţă se laudă în fața lui 

Mişulică: 

– Eu am lăsat-o gravidă pe mama. 

– Hai, fugi că te lauzi! Cum ai făcut? 

– Am găsit prezervativele lui taică-meu şi le-am 

găurit pe toate. 

 

  

Ion face sex neprotejat cu Maria. După ce termină, 

îşi examinează penisul și exclamă: 

– Hei, Mărie, când ţi-ai instalat un automat de 

prezervative? 

  

  

Bulă şi cu Lenuţa, în timpul unei partide de sex: 

– Ce te-ai oprit? La ce te uiţi?, îl întreabă Lenuţa. 

– Mi-a rămas prezervativul înăuntru... Oare să-mi 

trag un ciorap de-al tău? 

 

  

– Ce se întâmplă dacă iei numai o jumătate de 

tabletă pentru potență? 

– Se ridică numai pe jumătate! 
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– Tăticule, zice Lenuţa, ţi-l prezint pe Bulă, care mă 

protejează întotdeauna... 

– Fiica dumneavoastră exagerează. Ce mare lucru e 

un prezervativ?! 

 

  

Nevasta lui Bulă stă de vorbă cu a lui Trulă. 

– L-am prins pe bărbatu-meu, zice soţia lui Trulă, 

când suna la telefonul erotic... 

– Și ce i-ai făcut? 

– L-am silit să tragă un prezervativ peste receptor! 

 

  

Un tip care a emigrat în America se întoarce după 

10 ani acasă, unde este întâmpinat de ceilalţi fraţi ai săi, 

precum şi de o liotă de copii. 

– Ai cui sunt copiii ăştia? 

– Ai noştri, răspund fraţii, dar tu ești vinovat 

pentru că ai plecat, luând cu tine singurul prezervativ din 

familie... 

 

  

Bunicului îi e ruşine să se ducă la farmacie ca să 

facă rost de stimulente sexuale, aşa că îl trimite pe Goguţă. 

Acesta aduce medicamentul și a doua zi găseşte pe pernă 

300.000 de lei. 

– Ce-i cu ăştia, bunicule? Că doar mi-ai dat ieri 

250.000 când m-am dus la farmacie. 

– Aceia erau de la mine, ăştia sunt de la bunică-ta! 
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O binecunoscută televiziune particulară scoate la 

concurs postul de prezentator. Se urmăreşte dicţia şi 

telegenia. La un moment dat, se prezintă un tip arătos, 

care citeşte textul impecabil. 

– Domnule, ai îndeplinit condiţiile cerute, dar nu 

prea ne place că tot faci cu ochiul în timp ce citeşti... 

– Da, ştiu de ticul acesta dar trece cu aspirină... 

Staţi numai puţin! 

Şi începe să se caute febril prin buzunare, de unde, 

ca un făcut, scoate numai prezervative... Găseşte o aspirină 

în buzunarul de la piept, o înghite şi zice uşurat: 

– Vedeţi? Gata, mi-a trecut... Nu mai fac cu ochiul! 

– Da, dar cu prezervativele acelea ce faci? 

– Păi, să vedeţi: eu mă duc la farmacie şi zic: 

"Aspirine aveţi?", şi dacă farmacistul mă vede că fac cu 

ochiul, îmi dă tot prezervative... 

 

  

– Domnule doctor, se plânge Bulă, daţi-mi şi mie 

ceva, că nu mai pot să fac sex cu nevastă-mea. 

– O să-ţi prescriu un stimulent sexual, dar vezi, nu 

lua mai mult de o tabletă pe zi, că altfel mori! 

Se duce Bulă acasă și ia o tabletă. Văzând că nu-și 

face efectul, mai ia una. După a treia pastilă luată în zadar, 

se înfurie şi le ia pe toate. Moare, este îngropat, iar după 

puţin timp, din mormânt începe să crească un penis cât un 

stâlp. Oamenii se plâng că le profanează cimitirul, iar 

rudele îl dezgroapă şi îl reînhumează cu faţa în jos. Peste o 

lună, proteste în Australia: "Opriţi forajul, aţi ajuns la noi!" 
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– Doctore, în ultima vreme soţia se plânge că o 

neglijez din punct de vedere sexual. 

– O să vă prescriu eu un medicament.  

Tipul ajunge acasă, ia tableta şi-şi aşteaptă soţia. 

Aceasta, ca un făcut, soseşte acasă seara târziu, după ce 

trecuse efectul pastilei. Soţul o ia la rost: 

– Bine, nenorocito, dau atâţia bani pe bunătate de 

pastilă, te aştept să facem sex și tu umbli teleleu? 

 

  

– Ai auzit, Bulă că la azilul de bătrâni din oraşul 

nostru se face și tratament pentru creşterea potenţei 

sexuale? 

– La ce le foloseşte tratamentul? 

– Ca să nu se prelingă bătrâneii din pat! 
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Badea Ion, la farmacie: 

– Domn' farmacist, n-aveţi să-mi daţi şi mie oarece 

s-o mai drăgălesc pe baba mea, că tare mi-o scăzut 

puterile? 

– Uite, ia din pastilele astea şi o să vezi ce bine o să-

ți fie. 

 – Dar pot să-i dau şi babei? 

– Dă-i şi babei din astea pentru femei, că o să aibă 

mai mare poftă! Dar vezi să nu le încurci! 

După o săptămână, badea Ion vine din nou la 

farmacie. 

– A dracului bumbii ceia! După ce i-am băut, babei 

mele i-o înţepenit un picior şi pe mine m-o tot mâncat în 

fund! 

 

  

– Este adevărat că tabletele pentru stimularea 

potenței trebuie înghiţite cât se poate de repede? 

– Este foarte adevărat, pentru că altfel riscaţi să vi 

se înţepenească limba sau gâtul! 

 

  

– Ia, uite, ce sutien cu dantelă mi-am luat, se laudă 

Lenuţa. 

– De ce ai stricat banii pe el, dacă tot n-ai țâțe? 

– Păi, tu de ce îţi cumperi prezervative? 
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Pseudomesaje de dragoste 
 

 

 
 

Mi-am pierdut ursuleţul de pluş. Nu ai 

vrea tu să dormi cu mine? 

 

  

Ai fost lângă mine când hoții mi-au furat mașina; ai 

fost lângă mine când am pierdut portofelul; ai fost lângă 

mine când hoții mi-au spart apartamentul. 

Pleacă dracului că îmi porți ghinion! 

 

  

Câteodată mă surprinzi că mă holbez la tine. Nu 

este din cauză că eşti frumoasă, ci mama mea mi-a spus că 

drăcuşorii au coada şi chiar mă întrebam: unde este a ta? 
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Ce se întâmplă cu telefonul tău? De fiecare dată 

când te sun, operatorul îmi zice: „abonatul apelat este o 

maimuţă, vă rugăm apelaţi la zoo!”. 

 

  

Nu contează cât de înalt e cerul, cât de adânc e 

oceanul, cât de puternic e vântul, cât de vast e răul, vreau 

doar să-ţi spun... că nu e treaba ta! 

 

  

Dacă ai ochii albaştrii, buze senzuale, eşti înaltă şi 

subţirică şi foarte sexy, şi pe deasupra şi inteligentă, atunci 

o să mori! 

 

  

Te simt împrejurul meu, mă învălui, te joci prin 

părul meu... Nu mai pot scăpa de tine... Unde să mă 

ascund?! Unde să mă ascund, vânt nenorocit? 

 

  

Dacă ne-am afla pe un vapor şi el s-ar scufundă, iar 

pe vapor ar fi doar o singură vestă de salvare, mi-ar fi aşa 

dor de tine, iubito... 

 

  

Accepţi să-mi fii partener de SMS, la mesaje naşpa, 

dar şi faine, în mesaje sms, mms şi care mai sunt, dar şi 

când semnalul este slab, până când liniuţele de la baterie 

ne vor despărţi? 
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Tu te-ai mai de când eu te-am? Eu nu m-am mai, 

dar parcă m-aş! Hai să ne, ca şi eu te-aş! 

 

  

Vreau să te simt în mine, aluneci, intri cam greu... 

Hai că poţi! Scade-mi fierbinţeală! Te topeşti... Ai reuşit, 

SUPOZITORULE! 

 

  

Salut! Sunt un extraterestru nervos în telefonul 

tău, ceea ce tastezi tu acum sunt coaiele mele! AU... YES! 

După zâmbetul tău, văd că îţi place. Mersi pentru laba! Pa!  

 

  

Sunt un extraterestru care trăiesc în telefonul tău. 

Ţi-am dat bip să mă scoţi din buzunar că-ţi pute pula. 

După părerea mea a murit. 

 

  

Am găsit mesajul tău printre cele 126 de mesaje 

primite astăzi. Să fie vorba de destin? 

 

  

I love you... I need you... I like you... I vrea tu! 

 

  

Cineva îmi spunea că eşti cel mai prost sărutător 

din lume şi eşti frigid în pat. Vrei să îmi demonstrezi 

contrariul? 
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Ştiu ce poţi, doar eşti un bărbat. Bărbaţii sunt că 

jocul de cărţi. Ai nevoie de o INIMĂ să îi cucereşti, de o 

TREFLĂ să te căsătoreşti, de INIMA NEAGRĂ să îi suporţi, 

de o CRUCE să scapi de ei. 

 

  

Când mă uit la soare, te văd pe tine; cât mă uit la 

lună, te văd pe tine; când mă uit la mare, te văd pe tine! 

Dă-te naibii la o parte din faţa mea! 

 

  

Azi noapte am avut nevoie de tine atât de tare, 

încât m-a durut. Am vrut să fii în mine, să îmi arăţi că te 

pricepi la magie. Dar nu te-am găsit, PARACETAMOL idiot! 

 

  

Într-o zi îţi vei pierde părul, dinţii, banii şi chiar 

memoria. Dar un lucru sigur nu-l vei pierde: corpul tău 

sexy, căci nu poţi pierde ceea ce nu ai! 

 

  

M-ai luat în braţe. M-ai strâns cât ai putut. Mi-ai 

dezgolit partea de sus şi ţi-ai pus buzele tale. Doamne, bine 

că sunt doar o sticlă de PEPSI! 

 

  

Există sex fierbinte, sex repede, sex în grup, sex 

protejat, sex prin telefon, însă pentru persoane ca tine 

există... masturbarea! 
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Spune-mi, intră? Da? Şi doare? Oh, da! Doare! Îl bag 

încet! Tot doare! Bine! Să încercăm alt pantof atunci! 

 

  

Am vrut să îţi trimit ceva sexy, care să te facă să 

râzi, dar poştaşul a zis să ies din cutia poştală. 

 

  

Azi noapte am avut un vis umed despre tine... Am 

făcut pe mine râzând când tu ai căzut de pe o stâncă. 

 

  

Eu vreau tripleţi. Tu vrei gemeni. Te invit la mine, 

să vedem cine câştigă. 

 

  

Am fost arestată. Agenţii m-au închis pentru 

posesie de prea multă frumuseţe. Cauţiunea poate fi 

plătită doar de cineva urât. Aşa că grăbeşte-te! 

 

  

Te acuz de încălcarea regulii nr. 0569 – distragerea 

atenţiei publice cu frumuseţea ta. Te condamn la două zile 

de arest în dormitorul meu! 

 

  

Fetele sunt ca telefoanele. Ne place să fim ţinute pe 

palmă şi să ni se vorbească, dar dacă apeşi pe butonul 

greşit, ne deconectăm. 
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Aş renunţa la mâncatul de ciocolată, dar eu nu sunt 

o laşă, să renunţ uşor. 

 

  

Nu ţi-am sărutat prietenul. Doar le-am spus 

buzelor lui un secret. 

 

  

Ştii ce îmi lipseşte cel mai mult de la tine?  

Absenţa ta! 

 

  

Atenţie când un bărbat îţi spune că te iubeşte din 

adâncul inimii! Înseamnă că totuşi mai exista destul loc şi 

pentru alta deasupra. 

 

  

Apasă o tastă. Încă o dată. OK. Încă o dată, da... Ah... 

oh... Da... Aproape am reuşit... Da... La naiba! Încă o dată... 

Mai tare! Ce bine! Da, aşa faci sex prin sms. 

 

  

Trei maimuţe au scăpat de la zoo. Una a fost prinsă 

uitându-se la TV, alta jucând fotbal, iar a treia... citind acest 

mesaj! 

 

  

Ştiu că laptele măreşte sânii. 

Dar, Doamne, tu mult lapte ai băut! 
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În lumea asta există două tipuri de persoane: EU şi 

persoane care şi-ar dori să fie ca mine! 

 

  

Vrei să vii la mine pentru o pizza şi apoi o partidă 

de sex? NU? De ce? Nu îţi place pizza? 

 

  

Eşti cumva mama? Eu nu sunt tata! Poate facem 

ceva în privinţa asta! 

 

  

Cred că tatăl tău a fost terorist, fiindcă eşti o 

adevărată bombă! 

 

  

Din cauza unor defecţiuni survenite în reţeaua 

Orange, telefonul dvs. va începe să vibreze timp de două 

ore. Profitaţi de ocazie şi băgaţi-l direct în cur. 

 

  

Du-te mai jos, Mai jos! Mai mult! Da! Ah! Oh! Da! 

Mai aproape! Da! Futu-i! Mai repede! Aşa! Uite cum fuţi 

omul cu telefonul! 

 

  

Mai ţii minte când mergeam cu trenul şi eu am scos 

curul pe geam şi tu faţa şi spunea lumea că suntem 

gemeni? 
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Sunt nişte microfiinţe cu cap şi codiţă, umblă-n 

grup în lichid propriu. Dacă intri-n contact cu ele, ai putea 

avea urmări pe mai multe luni... Da, virusurile... 

 

  

Ai pierdut averi şi bani, ai pierdut şi ani de şcoală, 

ai pierdut şi grâu-n spic, dar când pula ţi se scoală, parcă 

n-ai pierdut nimic. 
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Dacă ai ochii albaştrii, buze senzuale, eşti înaltă şi 

subţirică şi foarte sexi, şi pe deasupra şi inteligentă, atunci 

o să mori! 

 

  

Adori trupul meu dulce... Îţi place când buzele 

noastre se ating... Eşti în al nouălea cer când simţi în tine 

picăturile mele... Sunt acelaşi, eu, Jack Daniels! 

 

  

Dacă păstrezi acest mesaj, te vei gândi la mine, 

dacă îl vei ignora, mă iubeşti, dacă răspunzi, mă doreşti şi 

dacă nu răspunzi, nu poţi să trăieşti fără mine! 

 

  

Superstiţie!... Un studiu independent a dovedit că 

cei care au o viaţă sexuală proastă şi sunt frigizi în pat 

citesc acest mesaj în mâna dreaptă! 

 

  

Acest mesaj a fost trimis exclusiv pentru persoa-

nele drăguţe şi frumoase. Evident l-am trimis la un număr 

greşit. Ne pare foarte rău pentru deranj! 

 

  

Vreau să şti că prietenia ta înseamnă mult pentru 

mine. Plângi tu, plâng şi eu. Suferi tu, sufăr şi eu. Râzi tu, 

râd şi eu. Sari jos de pe o fereastră... Mă uit jos şi atunci... 

Râd din nou. 
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Ce prezenţă! Ce inteligenţa! Cât farmec! Şi ce ochi 

frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci? 

 

  

Aminteşte-ţi că fără prostie nu ar fi înţelepciune şi 

fără urâţenie nu ar frumuseţe... Deci, la urma urmei, lumea 

are nevoie de tine. 

 

  

Acest mesaj poate fi citit doar de persoane sexy. 

Mai încearcă... Încearcă încă o dată... Nu forţa nota, urâto! 

 

  

Ai venit la mine într-o noapte călduroasă de vară, 

te-ai lipit de mine şi ai început să sugi. O plăcere dureroasă 

m-a copleşit. Dar te-am ucis, ţânţar nenorocit! 

 

  

Mă uit la Lună... Luna e superbă! Mă uit la tine şi... 

şi... Mai bine mă uit din nou la Lună! 

 

  

Am încredere în tine pentru că eşti prietena mea, 

dar de ce mă vorbeşti pe la spate? De ce nu-mi spui în faţă? 

De ce spui tuturor... Cât de drăguţă sunt? De ce? 

 

  

Te-am zărit, te-am aruncat în pat, am venit peste 

tine, te-am pătruns... Nu te speria, sunt eu, gripa ta! 
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Tânjesc după momentul când vei fi lângă mine, 

când mă vei încălzi, când mă vei face să tresar sub 

atingerile tale... Îmi lipseşti, pijamaua mea dragă! 

 

  

Pentru un sărut, tastează 1, pentru o îmbrăţişare, 

tastează 2, pentru o noapte de neuitat, tastează 3, iar 

pentru toate astea... Tastează numărul meu! 

 

  

Sunt un virus sexual al mobilelor, am pătruns în 

tastele telefonului tău şi chiar acum fac sex cu buricul 

degetului tău, iar ţie îţi place, pentru că zâmbeşti. 

 

  

Mă nasc în buzele tale, să trăiesc în mâna ta, să ard 

de bucurie când mă săruţi şi să mor la picioarele tale! Ce 

zici? Ţi-ar place?... Mie NU! 

 

  

O iau în mâna şi o bag în gură, o bag şi o scot până 

când un lichid alb îmi apare pe buze apoi o pun la loc. E 

periuţa mea de dinţi. 

 

  

Am fost arestat pentru port ilegal de frumuseţe şi 

trafic de inteligenţă. Am fost născut la cererea femeilor... 

Am fost scos la licitaţie şi am câştigat milioane de dolari, 

iar în momentul de faţă sunt prinţ al femeilor! 
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Sikona lamile, cobobowana likile, cumudumdodo 

jarat, forsakala bi. CHIAR ACUM AI FĂCUT O VRAJĂ CARE 

SĂ-ŢI USUCE SCULA! 

 

  

Sunt virusul Moş Crăciun. Dacă vrei cadouri, 

trimite telefonul tău la adresa pe care o vei primi în 

următorul mesaj sms. 

 

  

Dragostea este pentru mine un complex periferic 

amorfozat care în psihoegocentrul pseudoindividualităţii 

provoacă sentimentul că te iubesc.  

 

  

Am cerut o floare, mi s-a dat o grădină, am cerut o 

rază de soare, mi s-a dat tot soarele, am cerut să mi se sugă 

pula, mi s-a dat numărul tău. 

 

  

Am văzut astăzi ceva în vitrina unui magazin. Era 

frumos, sexy, adorabil... Am vrut să ţi-l cumpăr, până când 

am realizat că era refexia mea. 

 

  

S-a găsit un cadavru neidentificat, mic de statură, 

urât, chel, fără creier şi cu puţa mică.  

Mi s-a făcut frică. 

Spune-mi că trăieşti! 
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Aş vrea să mă aflu întinsă pe tine acum, să-ţi simt 

prezenţa ta fină în chiloţeii mei lycra, să-mi înfig mâinile 

adânc în tine, dar nu te găsesc, nisip afurisit! 

 

  

Îmi aduc aminte cum a fost prima oară... M-am 

aşezat pe spate, şi încet-încet am simţit o înţepătură, de 

unde a ieşit sânge cu o substanţă gălbuie. Tu m-ai întrebat 

dacă mă doare, iar eu, cu ochii în lacrimi, am zis că nu, dar 

până la urmă n-am mai putut suporta, şi am ţipat. Ah! te-

am scos măsea afurisită. Iar de tine m-am îndrăgostit... 

 

  

Zâmbetul este contagios. Când cineva mi-a zâmbit 

azi, am zâmbit şi eu. Acum ţi-am transmis ţie zâmbetul 

prin acest sms. Cine urmează? 
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Zoofilia 
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Să preacurvesc, să nu 

preacurvesc?! 

 

Între un spital și un bordel nu este nicio 

diferenţă. Amândouă dau faliment 

dacă paturile rămân neocupate... 
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Un arab agaţă o prostituată şi o duce acasă la el. 

Când tipa se dezbracă, vede că este cheală pe sex. 

– Dar perul?, întreabă îngrijorat arabul. 

– Tu m-ai adus aici să facem sex sau să facem 

geografie? 

 

  

Două prostituate schimbă impresii: 

– Tu când te-ai regulat prima dată cu un bărbat, ai 

făcut-o din dragoste? 

– Sigur că da! Eram îndrăgostită moartă... Dar tu? 

– Şi eu tot aşa! Ce, 10 lei pe care i-am primit, erau 

bani? 

 

  

În perioada de tranziţie, anunţ pe uşa unui bordel: 

„Din cauza restructurării personalului, anunţăm onorata 

clientelă să vină cu nevestele!”. 

  

  

Două prostituate în lift. 

– Vai tu, zice una din ele, ce miroase a spermă în 

liftul ăsta! Pesemne că s-a regulat careva... 

– Taci tu, sare cealaltă, am râgâit eu adineaori... 

 

  

La un cămin de fete, sună telefonul. 

– Alo, cu Mimi aş vrea! Poate să... 

– Da, domnule! Toate putem! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

525 

  

Gogu încearcă să agaţe o tipă. 

– Domnişoară, nu sunteţi amatoare? 

– Fugi de-aici, tâmpitule, cu amatoarea ta! Eu sunt 

profesionistă! 

 

  

Organele de partid sovietice decid să deschidă la 

Moscova un bordel pentru străini. Bordelul este inaugurat 

cu multă publicitate, dar clienţi, ioc! Se convoacă o şedinţă 

de analiză: 

– Tovarăşi, zice secretarul de partid al bordelului, 

nu mai înţeleg nimic! Localul este amenajat după 

standardele occidentale, avem băuturi alese, mâncăruri 

fine, muzică adecvată... Cât priveşte personalul, ce să mai 

vorbim, toate tovarăşele curve au cel puţin 20 de ani 

experienţă în muncă! 

 

  

Gogu se întoarce acasă după prima lui vizită la 

bordel. 

– Tata a avut dreptate când mi-a spus să nu mă 

duc, că acolo că voi vedea lucruri care mă vor scârbi! 

– Şi ce-ai văzut?, întreabă maică-sa. 

– Chiar pe tata... 

 

  

Q Există deosebire între o blondă și o prostituată? 

A Desigur că este! Blonda face amor cu oricine, 

prostituata face amor numai cu cine o plăteşte! 
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Gogu şi Ghiţă, în excursie la Hamburg, se duc în 

cartierul prostituatelor. 

– Măi, Ghiţă, ce-o fi o fi! Eu am hotărât să probez 

muierile de pe-aici... 

După vreun ceas, Gogu se întoarce destul de 

dezamăgit. 

– Știi ce? Și-au dat ele toată silinţa, dar nici una nu 

se regulează ca nevastă-mea! 

– Ia să probez şi eu!, se hotărăşte şi Ghiţă. 

Revine la fel de dezamăgit: 

– Ai dreptate, măi, Gogu! Nici una nu se regulează 

ca nevastă-ta... 

 

  

Q Ce face o prostituată ca să aprindă lumina după o 

partidă de sex? 

A Deschide ușa de la maşină! 

 

  

O pereche de tineri căsătoriţi nu mai aveau bani 

nici de mâncare, nici de plata cheltuielilor de întreţinere la 

bloc. 

– Gogule, dragul meu, altă soluţie nu văd decât să 

fac trotuarul... 

După multe discuţii, Gogu se învoieşte. Seara, 

Lenuţa pleacă de-acasă şi se întoarce dimineaţa. 

– Am câştigat 5100 lei!, anunţă ea victorioasă. 

– Cine ţi-a dat numai 100 lei? 

– Cum cine? Toți! 
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Un tip agaţă o fufă şi o duce acasă la el. 

– Trebuie să-ţi spun de la început că eu sunt 

prostituată şi o oră cu mine te costă 50 de euro. 

– Și eu trebuie să-ţi mărturisesc ceva ţie: sunt 

taximetrist şi ca să te duc înapoi de unde te-am luat, te 

costă 100 de euro. 

 

  

Un electrician se duce la o prostituată acasă. Tipa 

se dezbracă repede şi se lungeşte pe pat într-o poziţie 

îmbietoare. Electricianul se dezbracă şi el, apoi zice: 

– Va fi electrizant! 

– Se poate, dar ce văd eu deocamdată nu e decât un 

scurt-circuit! 

 

  

– Inculpat Gogu, reclamanta susţine că ai violat-o! 

– Domnule judecător, de câte ori i-am dat bani era 

dragoste, şi acum, când am terminat banii, e viol?! 
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Gogu se prezintă la cabinetul de boli venerice. 

– Domn' doctor, cred că m-am căptuşit cu oarece 

boală din acelea ruşinoase! 

– Pesemne că ați avut contact cu o femeie 

necunoscută! 

– Care necunoscută, domn' doctor, că pe aia o 

cunoaşte tot oraşul... 

 

  

O prostituată merge să depună la bancă o sumă 

mare de bani. Casiera se uită la bani, apoi îi dă înapoi, 

zicând: 

– Scuzați-mă, dar aceşti bani sunt falşi! 

– O, Doamne, înseamnă că noaptea trecută m-au 

violat zece bărbaţi! 

 

  

Gogu umblă îmbrăcat foarte elegant şi are o 

maşină ultimul răcnet. Mişu îl întreabă: 

– Am auzit că nevastă-ta are o afacere care este 

foarte rentabilă! 

– Da, ai auzit bine! 

– Și unde are această afacere? 

– Sub buric! 

 

  

– Tu cu ce te ocupi, Jeni? 

– Cos nasturi! Dar tu? 

– Îi deschei! 
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Suzy face autostopul. Un Mercedes opreşte, şoferul 

coboară geamul şi îi propune să facă sex pe bancheta din 

spate. Suzy nu acceptă. După un timp, apare un BMW. 

Aceeaşi propunere, acelaşi refuz. După două ore trece un 

tractor condus de moş Gheorghe. Suzy începe să strige: 

– Moşule, ia-mă şi pe mine că sunt dispusă să mă 

regulez în toate poziţiile! 

– Ptiu!, scuipă moş Gheorghe. Eu nu duc curve cu 

tractorul! 

 

  

Trei prostituate se laudă: 

– Eu cel mai mult m-am regulat în Turcia!, zice una. 

 – Să vezi ce înseamnă regulat în America! zice alta. 

– Să vă spun drept, se bagă în vorbă şi a treia, mie 

îmi place şi în fund! 

 

  

Într-un restaurant de lux, un client foarte 

pretenţios găseşte un fir de păr în supă. Îl cheamă pe 

patronul restaurantului şi îi face un scandal pe cinste, 

după care părăseşte restaurantul furios. Seara, patronul 

restaurantului se duce la un bordel de lux, unde pe cine 

vede: pe clientul pretenţios savurând o partidă de sex oral. 

– Domnule, dați-mi voie să mă mir! Aţi făcut atâta 

scandal pentru un singur fir de păr, unul singur, şi acum 

dumneavoastră... 

– A, aici e cu totul altceva! Dar ferească Sfântul să 

dau peste o fideluţă... 
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Un individ comandă: 

– Aduceţi-mi şi mie un ceai, vă rog! 

– Aici nu vindem ceai. Vă oferim nişte tinere fete 

foarte sexy... 

– Atunci de ce aţi agăţat la intrare un ibric? 

– Şi ce-aţi fi vrut să agăţăm? 

 

  

– De câţi bani ar fi nevoie, se interesează un 

reporter, ca să transformăm un cămin studenţesc de fete 

în bordel? 

– Doar de o fisă sau de o cartelă telefonică, 

răspunde studenta, ca să le pot anunţa pe colege că vom 

putea activa pe baze legale! 

 

  

Anunţ privind ocupare posturilor libere la bordelul 

din oraș: „Fetele care vor să se angajeze, trebuie să dea o 

probă scrisă şi una orală, iar bărbaţii care vor frecventa 

bordelul, trebuie să prezinte o adeverinţă semnată de 

soţie, care să ateste că sunt potenţi şi sănătoşi, înainte de a 

fi goi puşcă.” 

 

  

– Sunt sigur că te-am mai văzut undeva... Şi nu o 

dată, ci de mai multe ori!, zice judecătorul către inculpatul 

Gogu. 

– Se prea poate, domnule judecător, de fapt şi eu vă 

recunosc, eu sunt portarul de la bordel! 
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Gogu defilează prin faţa bordelului cu o pancartă în 

mână pe care scrie că, în acel loc angajaţii sunt exploataţi 

fără milă, condiţiile de muncă sunt mizerabile etc. Până la 

urmă, patroana bordelului îi strigă: 

– Aruncă dracului porcăria aia de pancartă şi du-te 

acasă! Începând de azi, nevastă-ta va câştiga 500 lei la 

fiecare număr! 

 

  

La Viena, Gogu acostează o prostituată. 

– Cât mă costă o distracţie? 

– 20 de euro... 

– Îţi dau 40, numai să mi-o lingi tu! 

 

  

Gogu se tocmeşte cu o prostituată. 

– Nu pot să-ţi dau decât 50 lei, niciun ban mai 

mult!, zice Gogu. 

– Gândeşte-te bine: pentru 50 lei trebuie să faci tu 

toată treaba, pentru 100 lei mişc şi eu puţin din fund, dar 

dacă dai 200 lei nu trebuie decât să te ții zdravăn de mine! 

 

  

O prostituată se prezintă la sexolog. 

– Domnu' doctor, mi-au spus nişte colege că aş fi 

suspectă de nimfomanie... 

– Fii liniştită!, zice doctorul după ce o consultă. Nici 

vorbă de aşa ceva, pur şi simplu ai o poftă deosebită de 

muncă! 
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Un turist intră la un bordel de lux. Acolo este 

condus într-o încăpere elegant mobilată, unde o fată cânta 

la pian. 

– Aveţi o tușă minunată, domnişoară! 

– E şi normal, am studiat pianul la Paris... 

– Și ce de cărţi de filozofie aveţi! 

– Am absolvit filozofia la Heidelberg... 

– Şi picturile de pe pereţi? 

– Eu le-am pictat! Am studiat pictura la Florenţa... 

– Dar nu mai înţeleg nimic. Cu pregătirea şi cu 

talentul dvs., cum aţi ajuns la bordel? 

– Nu-i așa? Uneori nici mie nu-mi vine să cred ce 

noroc am avut! 
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Gogu şi nevastă-sa se plimbă agale în piaţa Pigalle. 

Înnebunit, Gogu priveşte mulţimea de prostituate care trec 

pe lângă el. La un moment dat, Lenuţa nu mai suportă: 

– Na 100 de euro şi du-te să te faci de râs! 

 

  

– Când am fost la Bucureşti am văzut o clădire 

mare şi frumoasă pe care scria: „La noi sunt toate bune şi 

frumoase!”. 

– Şi ce era înăuntru? Sediul guvernului?  

– Nu, bordel! 

 

  

Gogu îi spune unei prostituate: 

– Te-aş lua, dar să știi că eu am nişte dorinţe mai 

speciale! 

– Am făcut de toate... 

Hai în baie să ne dezbrăcăm!, zice Gogu. Acum dă 

drumul la duş, cu apă rece! 

– Și acum? 

– Porneşte ventilatorul, să se facă cât mai mult 

curent... 

– Și acum? 

– Joacă-te cu comutatorul de lumină! Stinge, 

aprinde, stinge, aprinde! Foarte tare îmi place, parcă aş fi 

într-o pădure noaptea, plouă cu găleata, fulgeră şi bate 

vântul... 

– Bine, bine, dar sex când facem? 

– Ce, ești nebună? Pe vremea asta? 
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Reclama de vară a unei femei care face trotuarul: 

”Veniţi la mine, sunt frigidă!”. 

 

  

Interviu cu o prostituată. 

– Dumneavoastră, care aveţi o meserie în care 

funcţionează perfect mecanismul cerere-ofertă, ce părere 

aveţi despre opoziţie? 

– Păi, fiecare poziţie are tariful ei! 

 

  

În cadrul programului de recalificare pentru 

şomere, un grup de fete sunt trimise la un curs de 

prostituate. La întoarcere, coboară toate din autobuz, în 

afară de Mimi. Primarul localităţii, care venise să le 

întâmpine, întreabă: 

– Dar Mimi unde e? 

– A rămas în autobuz şi plânge... 

– De ce? 

– N-a reuşit la proba orală! 

 

  

În cartierul cu felinare roşii la porţi, în plină 

noapte, o tânără stă la poartă, aplecată, cu spatele spre 

stradă. La un moment dat, un poliţist care-şi face rondul, o 

vede și-i zice mirat: 

– Ce faci aici? 

Tipa se uită în sus şi în jos pe stradă şi exclamă: 

– Ia te uită! A şi plecat... 
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Un copil în maşină cu tatăl vede nişte prostituate 

care fac trotuarul. 

– Tati, tati, cine sunt doamnele alea?  

Tatăl jenat: 

– Nimeni, nimeni, uite pe partea cealaltă ce 

magazin de jucării! 

– Da, da, l-am văzut, dar cine sunt doamnele alea? 

– A, sunt vânzătoare ambulante. 

– Da!?... Și ce vând? 

– Vând... ăăă... un pic de fericire.  

Copilul începe să se gândească la asta și abia ajuns 

acasă, sparge puşculiţa, ia 50 lei cu gândul să meargă să-şi 

cumpere nişte fericire. Merge la una din prostituate şi-i 

spune: 

– Doamnă, vă rog frumos, îmi puteţi vinde nişte 

fericire de 50? 

Femeia rămâne blocată, dar fiind perioada de criză 

decide să nu piardă banii. Îl duce pe băieţel la ea acasă şi-i 

prepară trei felii de pâine cu Finetti. Seara, copilul vine 

acasă şi-şi găseşte părinţii preocupaţi. 

– Unde-ai fost? Ne-am făcut probleme. 

– Am fost la doamnele alea să cumpăr nişte 

fericire. Pe primele două le-am rezolvat, pe-a treia doar 

am lins-o şi gata. 

 

  

Un poliţist ia la rost o prostituată minoră. 

– Maică-ta ştie ce faci tu aici? 

– Sper că nu, deoarece acesta este sectorul ei! 
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Mi s-au scos tot felul de vorbe prin târg, cum că aş 

fi o curvă 100%, pe când eu sunt numai pe jumătate... 

 – Cum pe jumătate? 

– Da, pentru că numai o jumătate din târg a trecut 

prin patul meu! 

 

  

Un beţiv acostează o prostituată. 

– Hai s-o facem! 

– O sută de mii! 

– Văd că ai un picior de lemn... 

– Dacă te deranjează, las la 50.000! 

– E mult... 

– Dacă nu-ți convine, vezi că mai e una după colţ, 

într-o roabă. Are amândouă picioarele din lemn. 

Merge la tipa din roabă: 

– Tu cât iei? 

– Douăzeci de mii! 

– La treabă! 

Nevasta lui Gogu, care privea pe geam, începe să 

strige: 

– Gogu, Gogu, hai repede! 

– Ce e, draga? 

– Hai să vezi un tip care regulează o roabă! 

 

  

– Ce îi zice Gogu unei prostituate când termină de 

făcut sex? 

– La dracu', asta e tot ce ştii? 
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– Domnişoară, fiţi bună şi spuneţi-mi unde aţi găsit 

volumul „Cele mai bune bancuri cu prostituate”? 

– La toneta de peste drum, dar era ultimul 

exemplar! 

– Vă ofer oricât, cedați-mi-l mie! 

– Nu, domnule, decât să vă cedez volumul, mai bine 

vă cedez eu! 

 

  

– Ce spune o prostituată debutantă? 

– Cred că ai intrat în altă gaură! 

 

  

– Ce-i spune Gogu prostituatei în timp ce fac sex? 

– Mi-a rămas prezervativul înăuntru la tine... Oare 

să nu-mi trag un ciorap? 
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Gogu, care nu are cine ştie ce leafă, agaţă şi el o 

prostituată mai ieftină şi o duce acasă. Prostituata mai 

întâi își scoate peruca şi o pune cu grijă pe masă, apoi 

ochiul de sticlă, pe urmă proteza. Când îşi scoate bluza, se 

desprinde şi o mână, care era de lemn. Văzând Gogu cum 

se dezasamblează tipa, rămâne cu gura căscată. Când vede 

că vrea să-şi scoată şi chiloţii, îi zice: 

– Știi ce? Nu te mai chinui! Deșurubează chestia aia 

și arunc-o încoace! 

 

  

– Care este deosebirea între o prostituată, o 

logodnică şi o nevastă? 

– Prostituata zice: „Treaba asta te costă 100.000 

lei!”, logodnica zice: „Oh, cât de mult te iubesc!”, iar 

nevasta: „Roz! Cred că voi vopsi tavanul în roz!". 

 

  

Două prostituate stau de vorbă. 

– De unde ai blana asta sintetică? 

– Mi-a dat-o un arab, pentru că l-am servit timp de 

o lună... 

– Băi, tâmpito, data viitoare să ceri bani, că o să 

ajungi să te reguleze toţi de gratis! 

 

  

– Ce zice un marinar după ce iese de la bordel? 

– E bine să regulezi o femeie pe care nu trebuie s-o 

umfli înainte! 
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– Ce îi zice o prostituată bisexuală lui Gogu? 

– Ce mult semeni cu sora ta! 

 

  

– Să vezi ce-am păţit ieri!, zice o prostituată. 

– Ce-ai păţit? 

– Am intrat la toaletă, am văzut pe jos o bancnotă 

de 50.000 lei, m-am aplecat s-o ridic şi, în acel moment, am 

simţit cum încep s-o merit... 

 

  

O prostituată e luată de poliţie. 

– Domnişoară, dumneata lucrezi? 

– Nu lucrez...  

– Vrei să te angajezi? 

– Nu vreau! 

– Atunci, din ce trăieşti? 

– Din contră! 

 

  

Poliţia face o razie în zona unde-și fac veacul 

prostituatele şi prinde trei amărâte. 

– Eu, zice prima, stau ca să mă ia cineva până la 

Turda, că mă duc la o mătuşă care e bolnavă... 

– Da, bine! Şi dumneata? 

– Eu îl aştept pe Gicu, a mers să ia ţigări! 

– Și dumneata? 

– Şi eu, domnule poliţist, sunt curvă ca şi ele, dar 

nu pot băga texte! 
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– Unde lucrezi, Mary? 

– La „SEX-CLUB"... 

– Ești chelneriță, dansatoare? 

– Nu... Consumatoare! 

 

  

Se inaugurează primul bordel oficial din țara 

noastră. Primarul oraşului taie panglica inaugurală şi este 

invitat înăuntru de către patronul bordelului. În hol, 

dispecerul îl ia în primire: 

– Ce preferaţi, domnule primar, brunete, blonde, 

roşcate? 

– Brunete! Am auzit că sunt foarte focoase... 

– Poftiţi pe aici, în salonul acesta!  

În salon, alt dispecer. 

– Cum preferaţi brunetele, domnule primar, mai 

zvelte, mai plinuţe? 

– Mai plinuţe... 

– Poftiţi pe aici! 

În camera următoare, alt ghid. 

– Preferaţi brunete cu ochi căprui sau cu ochi 

albaştri? 

– Cu ochi albaştri... 

– Poftiţi pe uşa aceasta! 

Primarul deschide ușa şi, când o închide, se 

trezeşte în stradă. Acolo îl aștepta patronul bordelului, 

împreună cu restul suitei. 

– Domnilor, zice primarul cam buimăcit, fetele de 

aici sunt cele mai grozave! 
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Un amator de plimbări nocturne întreabă la Radio 

Erevan: 

– E adevărat că ochii prostituatelor strălucesc 

noaptea? 

– Pentru a vă lămuri mai bine asupra acestui 

subiect, vă sfătuim să vă adresaţi postului de Radio Paris! 

  Postul de Radio Paris răspunde: 

– Dacă ochii prostituatelor ar străluci noaptea, ar 

trebui să avem la Paris nopţi albe ca la Sankt Petersburg. 

În acel moment intervine postul de Radio Sankt 

Petersburg: 

– Vă rugăm, fără aluzii! 

 

  

– Ce zice o femeie care vrea să-şi măgulească soţul? 

– N-am mai făcut atâta sex de pe vremea când eram 

prostituată! 

 

  

– Ei, întreabă o prostituată, ai câştigat la LOTO?  

– Am câştigat o pulă... 

– Cere mai bine să-ţi dea banii! 

 

  

Un poliţist se duce la bordel, îşi alege o fată și intră 

la cameră. Acolo se duce la baie şi uită să mai iasă. 

Îngrijorată, tipa intră după el în baie şi îl vede pe poliţist 

cu revolverul scos şi aţintit către propriul penis. 

– Scoală-te că te împuşc! Scoală-te că te împuşc! 
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Mimi trăia cu un arab, singura ei sursă de venit. 

Într-o seară acesta îi zice: 

– Regret, dar trebuie să-ţi spun. Sunt căsătorit... 

– Vai ce m-am speriat! Am crezut că ai dat faliment 

sau că ți-au furat maşina! 

 

  

O prostituată naşte un copil. Neştiind cine e tatăl 

copilului, cere sfatul medicului care o asistase la naştere: 

– Când ai un client, bagă copilul în frigider... 

Trimite-l să ia o bere. Dacă observă copilul, acela e tatăl! 

Zis şi făcut, dar niciunul dintre clienţii care se uitau 

în frigider nu se arătau îngrijoraţi de soarta copilului. 

După o lună, când prostituata s-a hotărât să scoată copilul 

din frigider, acesta îi spune: 

– Să ştii că tatăl meu e eschimoş! 

 

  

O fată de vreo 25 de ani îşi anunţă familia că vrea 

să se facă prostituată. 

– Dar ce-ţi veni?, zice tatăl său. Ai învăţat, ai o 

meserie onorabilă de contabilă... De ce nu te angajezi ca să-

ţi câştigi existenţa? 

– În definitiv, dragă tată, nu e obligatoriu să-ţi 

câştigi existenţa doar cu capul! 

 

  

– Ce-i între picioarele unei curve şchioape? 

– Diferenţa! 
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– Ce faci, Gogu, tot la cantină mănânci? Parcă mi-ai 

zis că te însori, se miră Trulă. 

– Păi, m-am însurat... 

– Parcă ziceai că o să te însori cu o femeie care să 

fie doamnă în societate, bucătăreasă în bucătărie şi 

prostituată în dormitor... 

– Dar eu am nimerit-o să fie doamnă în bucătărie, 

bucătăreasă în dormitor şi curvă în societate! 

 

  

– Mimi, tu eşti cea mai bună profesionista din 

cartier, dar în ultimul timp nu-mi place cum arăţi. De ce nu 

te duci la un doctor? 

– Dar ce, am înnebunit? Să mă duc la unul care mă 

pune să mă dezbrac, să mă întind pe pat şi pe urmă îmi 

cere să-l plătesc? 
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– Ca să crească eficienţa muncii în biroul acesta, 

trebuie să schimbăm amplasamentul meselor, pentru ca 

ele să primească mai multă lumină... 

– Domnule director, să ştiţi că pe vremea când 

eram administrator la bordel, ca să meargă bine treaba, 

schimbam curvele, nu paturile! 

 

  

Doi pensionari stau pe o bancă în parc. Apare o 

tânără care-i şopteşte ceva la ureche unuia dintre ei. 

Celălalt pensionar, curios, întreabă: 

– Ce ţi-a spus? 

– Să mă culc cu ea... 

– Și tu? 

– Am refuzat-o, normal! Cum să mă culc dacă nu 

mi-e somn? 

 

  

Gogu merge cu maşina. O poliţistă îl vede şi îi face 

semn să tragă pe dreapta. 

– Te costă 300.000 lei ! 

Gogu o examinează din cap până în picioare: 

– Trei sute de mii? OK, urcă în maşină! 

 

  

– Cum îl găseşti pe noul nostru doctor de la 

dispensar? întreabă o prostituată. 

– Cam scump... Trebuie să-i dau pe o consultaţie 

de-a lui, cât iau eu pe două de-ale mele. 
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Anunţ pe uşa unui bordel: „Lucrăm în acord global. 

Pentru costuri reduse şi mai multă operativitate, veniţi cu 

ele gata sculate!” 

 

  

– Ce sunt curvele, Goguţă? 

– Ia, acolo, nişte biete femei care stau în fund şi îşi 

ţin picioarele în formă de „V"! 

 

  

O maşină opreşte lângă un grup de prostituate. 

– Cu regulatul cum staţi, fetelor? 

– Dacă plăteşti bine, stăm cum vrei tu! 

 

  

– Când trebuie să fiţi acasă, domnişoară? 

– Câţi bani aveţi la dumneavoastră? 

– Vreo 10 milioane... 

– Atunci, cam pe duminica viitoare! 

 

  

O familie de ţigani sosesc la târg. Puradelul vede un 

măgar şi o întreabă în batjocură lui maică-sa: 

– Ia uită-te ce-i atârnă la măgar sub burtă! Ce-o fi 

aia oare? 

– Ce să fie? Nimic... 

– Ce curvă trebuie să fi fost mama la vremea ei, îşi 

zice băiatul în gând, dând din cap a mirare, dacă o daravelă 

cât a măgarului, la ea e nimic! 
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Un marinar intră într-o crâşmă infectă. După ce îşi 

face plinul cu whisky, survolează cu privirea localul şi îl 

întreabă pe barman: 

– Ceva de ciocănit nu aveţi pe aici? 

– Acolo, după perdea... Zece dolari!  

Plăteşte şi se duce după perdea. Pe pat era o 

femeie goală. Marinarul se dezbracă, îşi face treaba, apoi 

se îmbracă şi vine la bar. 

– Ei, cum a fost?, se interesează barmanul. 

– Mda, a fost bine, deşi tipa era cam ţeapănă şi la 

sfârşit a început să-i curgă ceva din nări. 

– John, strigă barmanul, schimbă cadavrul că s-a 

umplut! 

 

  

Un pensionar care se plimbă prin parc acostează o 

plimbăreaţă. 

– Nu mergem până la mine? 

– Ai bani, moşule? Tariful meu e de 300 lei... 

– N-am atâţia, vreo 50, poate. 

– Pentru ăia îţi arăt o ţâţă! 

 

  

La plajă, o tipă vede un bărbat superb. 

– Vai domnule, ce chiloţi de baie frumoşi aveţi! Și 

ce bronzat sunteţi! Se vede că vă place să umblaţi mai mult 

în chiloţi... 

– Da, îmi place! 

– N-ați vrea să umblaţi și în chiloţii mei? 
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Două prostituate stau la taifas. La marginea 

trotuarului era un măgar înhămat la o căruţă. 

– Ei, tu, zice una dintre ele, cum a fost cu tipul ăla 

cu care te-ai dus aseară? 

– Peste aşteptări... Un tip viril, m-a pus în tot felul 

de poziţii şi m-a făcut să am vreo cinci orgasme... 

În acest timp, măgarul, îndemnat de cerinţe 

fiziologice, începe să-şi prezinte instalaţia de sub burtă. 

– Hai să plecăm de-aici, zice cealaltă prostituată, nu 

vezi că măgarul ăsta trage cu urechea... 

 

  

O curvă la mare, pe plajă, ca să atragă bărbaţii îşi 

scrie pe un picior cifra 1 pe celălalt cifra 2. Îl vede pe Gogu 

cum se zgâia la ea: 

– Domnule, nu v-ar face plăcere să ne întâlnim 

între 1 și 2? 

– Nu s-ar putea între 3 şi 4?, zice Gogu, care lucra 

în schimbul I. 

– Între 3 si 4 să te întâlneşti cu mă-ta, că ea e vacă 

şi are 4 picioare! 

 

  

Aşteptând autobuzul, o tânără îşi aprinde o ţigară. 

O femeie cam trecută îi zice cu dezaprobare: 

– Mai bine m-aş culca cu 10 bărbaţi decât să m-

apuc să fumez pe stradă! 

– Şi eu la fel, dar acum nu am timp... Trebuie să mă 

duc la serviciu! 



 

 
548 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

– Ce-i cu bărbatul tău? Mai umblă după fete tinere? 

întreabă o vecină. 

– Nuu! Am avut într-o seară cu el o discuţie foarte 

serioasă şi acum gata! Nu mai bea, nu mai fumează şi nici 

nu se mai culcă cu tot felul de curve... 

– Dar ce face? 

– Stă liniştit la reanimare! 

 

  

– Tu Mimi, m-a acostat unul să mă duc cu el, că-mi 

dă 50 de dolari, dar mi-a spus că e sadic. Ce e aia? Să mă 

duc cu el? 

– Ăştia sadici sunt nişte tipi ţăcăniţi, care nu li se 

scoală dacă nu te cafteşte mai întâi! Dar poţi să te duci. 

Pentru 50 de dolari poţi să rabzi o cafteală... 

A doua zi iar se întâlnesc cele două colege: 

– Ei, te-a bătut? 

– M-a bătut! Ce, nu se vede? 

– Mult te-a bătut? 

– Nu... Până am dat banii înapoi! 

 

  

O prostituată se destăinuie colegei sale. 

– Auzi tu, Mimi, m-a agăţat aseară unul, m-a dus la 

restaurant, am băut o sticlă de şampanie şi m-a dus acasă 

la el, chipurile să-i admir noul lui televizor în culori... 

– Și? 

– Și dimineaţa mi-am dat seama că, nenorocitul, 

nici măcar nu avea televizor! 
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– Domnule doctor, se plânge o prostituată, mai 

mulţi clienţi de-ai mei s-au plâns că am vaginul prea lung... 

– Dezbrăcaţi-vă şi lungiţi-vă pe pat! Imediat o să-l 

măsurăm şi o să vă spun dacă plângerile sunt întemeiate... 

Doctorul bagă rigla şi dă din cap. 

– Vai de mine, domn' doctor, e aşa de grav? 

– Nu, de unde ați tras concluzia că ar fi grav? 

– Păi, n-aţi zis: Ooo... ooo... ooo? 

– Nu! Eu am zis o singură dată, restul a fost ecoul! 

 

  

– Măi, aceasta!, zice clientul către o prostituată 

când o vede pe pat în poziţie de tragere, dar tu ai un sex 

larg cât o oală! 

– Eu o am cât o oală? Ia bagă o mână înăuntru! 

Tipul se execută. 

– Ia bag-o şi pe cealaltă!  

Tipul bagă şi cealaltă mână. 

– Ia, aplaudă acum! 

– Păi, nu pot... 

– Vezi, şi mai zici c-o am largă... 

 

  

Pe faleză, la Constanţa, o plimbăreaţă e acostată de 

un tip mai în vârstă, dar bine îmbrăcat. 

– Domnişoară, dacă îmi daţi voie, aş dori să vă 

întreţin câteva minute... 

– Te rog, domnule, drept cine mă iei? Ori mă 

întreţii pe toată durata sezonului... ori deloc! 
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La bordel, în plină vară. 

– Vreau o femeie care să aibă flocii blonzi!, 

comandă clientul. 

– Plătiţi şi poftiţi în carnea 7! 

Tipul se duce în camera 7 şi acolo vede pe pat o 

femeie goală, dar care are flocii negri. Se duce la matroană: 

– V-am plătit pentru o femeie cu flocii blonzi! În 

camera unde m-ați trimis este una cu flocii negri... 

– Blonzi îi are, domnule, dar trebuia să bateţi din 

palme ca să zboare muştele! 

 

  

La restaurant, Gogu vede că nu este nici o masă 

liberă și se adresează unei femei care stă singură la masă: 

– Nu vă supăraţi, aveţi un loc liber şi pentru mine? 

– Maniacule!, urlă femeia. Îmi ceri să mă culc cu 

tine? Drept cine mă iei? Dispari de aici până nu chem 

poliţia! 

Stupefiat, Gogu se retrage la bar şi cere o vodcă ca 

să-şi revină, când, spre el se apropie doamna cu pricina: 

– Îmi cer mii de scuze pentru scena de adineaori... 

dar eu sunt psiholog şi fac un studiu despre comporta-

mentul seducătorilor. Cine şi cum se comportă în diverse 

situaţii. 

– Da, vă înţeleg doamnă, zice Gogu încet.  

Apoi începe să strige în gura mare, cât îl ţin bojocii, 

fără jenă: 

– Ce, să-ţi dau 500.000 pentru un singur număr? 

Cine te crezi tu, curvă împuţită? 
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O femeie sună la bordel şi spune: 

– Alo! Doresc să-mi trimiteţi la domiciliu pe cel mai 

viril bărbat pe care-l aveţi! 

Peste o jumătate de oră, sună deja soneria. Femeia 

deschide ușa și vede un handicapat într-un cărucior. 

– Da, ce doriţi? 

– M-a trimis de la bordel... 

– Cum, dumneata ești ăla virilul? 

– Da, doamnă! Cu ce credeţi că am sunat la ușă? 



 

 
552 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Gogu hotărăşte ca de ziua lui de naștere să-şi 

permită un lucru care şi-l dorea de mult: să se ducă la 

bordel. Ajunge acolo şi o întreabă pe matroană: 

– Aveţi ceva mai deosebit pentru mine? 

– Da, avem o fată care are trei ţâţe...  

– O iau! 

Se duce cu ea în cameră. După ce se regulează pe 

săturate, Gogu observă că tipa are numai două țâțe. 

– Unde-i a treia, că doar când te-ai dezbrăcat am 

văzut-o? 

Tipa se pipăie şi înţelege: 

– A, te referi la coşul care s-a spart când ne 

regulam? 

 

  

Un golan vrea să violeze o prostituată. 

– Să știi că eu sunt sifilitică!, vrea să-l sperie tipa. 

– Poţi să fii de ce religie vrei! Principalul e să fii 

sănătoasă! 

 

  

Două prostituate stau de vorbă: 

– În meseria noastră e vorba de bani, dar să fie şi 

un pic de plăcere. De la o vreme nu mai simt nici un fel de 

plăcere. Dacă stau deasupra, simt că ameţesc, dacă stau 

dedesubt mă sufoc... 

– Din lateral n-ai încercat? 

– Am încercat, dar atunci nu pot să văd programul 

la televizor! 
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După ce Gogu se dă jos de pe o prostituată: 

– Ai fost foarte focos! Se vede că nu te-ai mai culcat 

de mult cu o femeie... 

– Așa e cum zici! Am stat trei luni în spital... M-am 

tratat de sifilis. 

– Că bine zici! Mâine trebuie să mă internez şi eu, 

ca să încep tratamentul... 

 

  

Un rus ajunge la Paris. Acolo, aţă la bordel. 

– Vreau o curvă nespălată, care să-i miroasă gura, 

ştirbă... 

– Domnule, aici nu ţinem decât fete frumoase şi 

îngrijite! 

– Văd, dar mi s-a făcut un dor nebun de maica 

Rusia... 

 

  

Gogu se laudă lui Trulă: 

– Am regulat-o ieri pe una de n-a putut să scoată 

nici un sunet... 

– Era mută? 

– Nu, a muţit când a aflat că n-am cu ce s-o plătesc! 

 

  

– Spuneţi-mi domnişoară, dacă v-aş invita la mine 

acasă și m-aş culca cu dvs., ce-aţi spune? 

– Până acum am fost invitată într-o mulţime de 

case, dar nu mi s-au pus şi întrebări! 
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556 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

557 
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PS Dar la ce v-aţi aşteptat?! 
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Petrecăreţi şi petrecăreţe 
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Dacă greşeşti şi taci, eşti un înţelept. 

Dacă ai dreptate şi taci, eşti căsătorit.     
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Gogu şi Lenuţa, în noaptea nunţii. 

– Gogule, dragul meu, te rog să ai răbdare cu mine! 

Să mă lași să mă obişnuiesc... 

– Cu ce să te obişnuieşti, Lenuţa mea? 

– Cu ideea că de-acum încolo o să mă regulez pe 

gratis! 

 

  

– Gogu, zice Lenuţa, nu te-am rugat să laşi pisica în 

pace? Dacă o mai loveşti cu piciorul, o să îţi trag şi eu un 

şut, dacă o s-o mai tragi de urechi, te trag şi eu... 

– Doamnă, intervine un tânăr care auzise toată 

discuţia, n-aş putea s-o trag şi eu puţin de coadă? 

 

  

– Vai, dragul meu, zice Lenuţa, nu ştiu ce-am avut 

azi-noapte, că n-am putut închide un ochi. Nici măcar nu 

am ațipit... 

– Păi, cum ai fi vrut să adormi, dacă nu ai închis 

ochii? 

 

  

Se apropie ziua de naştere a Lenuţei. Gogu, soţul ei, 

grijuliu, întreabă: 

– Ce ţi-ar plăcea să-ţi iau de ziua ta: un colier de 

perle, o haină de blană sau o maşină decapotabilă? 

– Și de unde Dumnezeu ai avea bani să-mi iei 

lucrurile astea? 

– Păi n-am, dar făceam şi eu un sondaj de opinie... 
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Gogu se întoarce noaptea târziu de la bar. Lenuţa îl 

aşteaptă în dormitor, cu lumina aprinsă, dezlegând 

integrame. 

– Unde-ai fost până la ora asta?, îl ia ea la rost. 

– Din câte litere să fie? 

 

  

– Lenuţo, am descoperit că... să știi că... Gogu te 

înșală, îi spune îngrijorată o prietenă. 

– L-am cam mirosit eu şi cam ştiu cu cine, unde şi 

când, dar nu-mi dau seama cu ce. 

 

  

Un turist francez se împrieteneşte cu Gogu. 

– Soţia mea, se laudă francezul, este foarte sexy. 

Are trei amanţi. Nu îţi spun asta ca să vezi cât de libertină 

e ea, ci ca să-ţi dai seama cât de sexy este. În afară de mine, 

a reuşit să mai înnebunească încă trei bărbaţi... 

 

  

Lenuţa cumpără un papagal bătrân care aparţinuse 

patroanei unui bordel. După ce se vede instalat în 

sufragerie, papagalul strigă fericit: 

– Ce bine că s-a schimbat patroana!  

După prânz, vin două vecine să vadă papagalul.  

– Hopa, zice acesta, uite că s-au schimbat și fetele! 

Seara, vine acasă Gogu. 

– Ah, îmi pare bine că cel puţin unul dintre clienţi a 

rămas acelaşi! 
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– Cu cine seamănă Goguţă?, este întrebată Lenuţa, 

proaspătă mămică. 

– Seamănă cu taică-său, Gogu... Toată ziua doarme 

şi, când se trezeşte, urlă după sticlă. 

 

  

Gogu este vizitat la închisoare de Lenuţa. 

– Ai făcut ceva cu pila pe care ţi-am ascuns-o în 

cozonac? 

 – Da, mâine mă operează ca să mi-o scoată... 

 

  

– Uite, dragă, de ziua ta ţi-am cumpărat un 

aspirator, îi spune Gogu Lenuţei. 

– Vai, ce drăguţ din partea ta! Asta ca să-mi fie mai 

uşor când fac curat prin casă, nu? 

– Nu de asta. De acum n-o să mă mai poţi pocni cu 

mătura. 

 

  

Gogu şi Lenuţa merg la teatru, să vadă "Hamlet". 

– Acum vine marele monolog, zice Lenuţa. 

– Sper să nu se aşeze în faţa mea... 

 

  

Înfocată, Lenuţa îi mărturiseşte lui Gogu: 

– Iubitule, tare îmi vine să te muşc... 

– Ce naiba?! Și când facem sex, tot la mâncare te 

gândeşti?! 
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– Ce mai coşmar am avut, se vaită Gogu unui coleg. 

Se făcea că nevastă-mea, Lenuţa, şi Miss Tinereţe, se 

băteau care să facă sex cu mine. 

– Dar ce, ăsta-i coşmar?!, îl întreabă nedumerit 

colegul. 

– Păi da, că a câştigat nevastă-mea! 

 

  

Gogu și Lenuţa se duc la un sexy-club. După câteva 

numere de striptease, Gogu îi şopteşte nevestei: 

– Când văd bunătăţile astea, mi se face poftă. 

– Pofteşte cât vrei, dar de mâncat, o să mănânci 

acasă! 

 

  

– Măi Gogu, îi zice Lenuţa, trebuie să fim mai atenţi 

ce vorbim că, uite, Goguţă a început să pună întrebări 

indiscrete... 

 – Ce întrebări? 

– Păi, m-a întrebat azi-dimineaţă de ce te-am luat 

de bărbat. 

 

  

Gogu este foarte îngrijorat: 

– Să știi, Lenuţo, că eu am să mor curând. 

– Ce te-a apucat? 

– Păi, uite, săptămâna trecută, atunci când mi-am 

cumpărat pantofii ăştia, vânzătorul m-a asigurat că o să 

mă ţină până mor... Şi deja au început să se rupă! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

583 

 
 

  

– Măi Lenuţo, îi zice o vecină, să ştii că bărbatu-tău 

e prost-crescut. 

– Dar ce, parcă al tău e mai înalt?! 

 

  

– Lenuţo, să ştii că tu eşti femeia viselor mele!, îi 

declară Gogu. 

– Atunci, continuă să dormi! 

 

  

Gogu stă la şuetă cu Lenuţa: 

– Ia spune-mi, Lenuţo, pulovărul tău e din lâna 

pură? 

– E din păr de cămilă. 

– Ah, m-am prins! De aia i se văd cocoaşele!... 
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Gogu îi face curte Lenuţei: 

– Ce vârstă aveţi, domnişoară? 

– Am apucat 25 de primăveri. 

– În ce an aţi apucat-o pe prima? 

 

  

– Măi Gogu, îl întreabă un vecin, de ce îţi zgârii uşa 

de la intrare atunci când te întorci acasă, noaptea târziu? 

– Pentru că nevastă-mea, Lenuţa, crede că e câinele 

și numai aşa deschide ușa. 

 

  

După ce a lucrat doi ani în Israel, Gogu se întoarce 

acasă şi o găseşte pe Lenuţa cu un copil mic. 

– Nenorocito! Care dintre prietenii mei ţi-a făcut 

bastardul? 

– Dar ce, crezi că eu n-am prieteni? 

 

  

Lenuţa ajunge la psihiatru: 

– Doamnă, în familia dumneavoastră există vreun 

megaloman? 

– Sigur că da, bărbatu-meu! Din când în când, mă 

informează că el este capul familiei. 

  

  

Mama Lenunţei, în vizită. 

– Lenuţo, tu și cu Gogu vă certaţi tot timpul? 

– Nu chiar. Când nu plouă, e la meci. 
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– Soţul meu a murit la puţin timp de la căsătoria 

noastră, îi zice cu tristeţe în glas Lenuţa unei vecine. 

– Săracul, Dumnezeu să-l odihnească! Înseamnă că 

n-a suferit prea mult... 

 

  

Gogu şi Lenuţa se ceartă pentru prima oară. 

– Să ştii că înainte de a te cunoaşte, m-au curtat 

foarte mulţi bărbaţi bine, îi zice Lenuţa. 

– Şi atunci de ce nu te-ai căsătorit cu primul fraier 

care a fost atât de tâmpit încât să te ceară de nevastă? 

– Păi, tocmai asta am şi făcut, din păcate... 

 

  

– Dragul meu, îi zice Lenuţa lui Gogu, să ştii că până 

m-am căsătorit cu tine, nu am mai fost a niciunui bărbat. 

– Şi acum ce faci? Te lauzi sau te plângi? 

 

  

Gogu cumpără de la cofetărie un tort imens pentru 

aniversarea Bubulinei. 

– Câte lumânări să punem pe el, domnule? 

– Ca de obicei, 20. 

 

  

– De ce eşti supărată, Lenuţo? 

– Din cauza nenorocitului de televizor. De când a 

început serialul cu Tarzan, Gogu nu se mai satură de el. Şi, 

ce crezi? Acum o săptămână a fugit cu o maimuţă... 
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Gogu şi cu Lenuţa ies de la fotograf: 

– Ăsta zic şi eu instantaneu, zice Gogu, te-a prins cu 

gura închisă! 

 

  

Lenuţa trebuie să se întâlnească cu Gogu, aşa că 

încearcă să se strecoare, tiptil, din casă. 

– Unde te duci? o întreabă tatăl său. 

– Să pun o scrisoare la poştă. 

– Atunci, grăbeşte-te! Cutia poştală a fluierat deja 

de două ori. 

 

  

– E-adevărat că era să mor?, întreabă Lenunţa pe 

patul de spital. 

 – Adevărat, răspunde cu jumătate de gură Gogu. 

– Și cine m-a salvat? 

– Nu ştiu încă, dar pun eu mâna pe el! 

 

  

După căsătorie, Lenuţa îi spune soţului: 

– Dragul meu Gogu, îmi pare rău, dar nu ştiu să 

gătesc decât ciorbă de fasole și tocăniţă de cartofi. 

– Nu face nimic, dar te rog ca, atunci când mâncăm, 

să-mi spui şi mie care dintre cele două este. 

 

  

– Lenuţo, îmi vorbeşti degeaba. Nu vezi că citesc? 

– Dar nu-ţi vorbesc, mănânc. 
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– Gogu, zice Lenuţa, preocupată de aspectul fizic al 

soţului, dacă tot te îmbraci cu costumul cel nou, încalţă-te 

cu pantofii pe care i-ai cumpărat ieri! 

 – O să-i încalţ peste o săptămână. 

– De ce tocmai atunci? 

– Mi-a spus vânzătorul că într-o săptămână se lasă 

şi n-o să mă mai strângă. 

 

  

– Lenuţo, ţie ţi s-a întâmplat ca soţul tău să nu vină 

seara acasă? 

– Da, o singură dată, la o săptămână după ce ne-am 

căsătorit, dar cred că odată şi odată s-o întoarce el. 

 

  

– Dacă mai vii beat noaptea, răcneşte Lenuţa, o s-o 

păţeşti. Vezi oala aia cu apă clocotită de pe plită? Cu ea am 

să te opăresc! 

A doua zi, Gogu pleacă de acasă seara şi se întoarce 

numai dimineaţa. 

– Ce ţi-am spus eu ţie? Acum se vine acasă? 

– Sincer, veneam eu mai devreme, dar am aşteptat 

să se răcească apa. 

 

  

– I-am luat Lenuţei două telefoane mobile, se laudă 

Gogu unui amic. 

– Ce să facă ea cu două?! 

– La unul vorbeşte, iar la celălalt ascultă. 
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Duminică dimineaţă Gogu se trezeşte primul. 

– Lenuţo, nu ţi-ar plăcea să ne bem cafeaua în pat? 

– Ba da, iubitule! 

– Atunci, du-te şi fă-mi şi mie una! 

 

  

– Am fost cel mai mare prost când te-am luat de 

nevastă!, strigă Gogu. 

– Am ştiut-o de la început, replică Lenuţa, dar am 

crezut că o să-ţi treacă! 

 

  

Gogu vine de la serviciu cu capsa pusă. Vede 

farfuria cu ciorbă pe masă, o ia şi o aruncă pe fereastră. 

După ce îşi revine din uimire, Lenuţa înşfacă și ea scaunul, 

apoi masa şi le aruncă pe geam afară. 

– Hei, ce te-a apucat?, strigă Gogu. 

– Am crezut că vrei să iei masa în grădină... 
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Primul copil al lui Gogu se naşte negru. Înainte ca 

bietul om să apuce să zică ceva, Lenuţa îi strigă: 

– Vezi unde ne-a dus obiceiul tău tâmpit de a stinge 

lumina când facem sex? 

 

  

Un poliţist o opreşte pe Lenuţa, aflată la volanul 

maşinii ei. 

– V-am făcut semn să trageţi pe dreapta pentru că, 

atunci când v-am văzut, mi-am zis: Are cel puţin 60... 

– Îmi dau bine seama că rochia asta neagră şi 

pieptănătura mă îmbătrânesc cu cel puţin 20 de ani, dar... 

 

  

– Ce zestre i-au dat Lenuţei părinţii ei?, îl întreabă 

un prieten pe Gogu. Am auzit că e vorba de 100 de 

milioane... 

– La cum arată, aia n-a fost zestre, ci despăgubire! 

 

  

– Măi Gogu, se întâmplă des să ai păreri diferite de 

cele ale Lenuţei? 

– Da, destul de des. 

– Și ea ce zice? 

– Nimic, că nu ştie de ele. 

 

  

– Lenuţo, de când se ţine Gogu după tine? 

– De când i-am spus că e un prost fără pereche... 
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Gogu pleacă seara cu Lenuţa în oraş şi o aduce 

acasă a doua zi, dimineaţa. 

– La ora cinci îmi aduci fiica acasă? 

– Ce să fac, la şase trebuie să mă duc la serviciu! 

 

  

Gogu ajunge acasă beat. 

– Eşti un beţiv infect, îi spune dezgustată Lenuţa. 

– Ba, s-avem pardon, alcoolul dezinfectează! 

 

  

În tramvai, Lenuţa ripostează: 

– Domnule, eu sunt o femeie respectabilă! Vă rog 

să vă luaţi de pe mine mâna aia păcătoasă şi să nu mă mai 

pipăiţi! Nu, nu dumneata, cel de-alături... 

 

  

– Gogu, de ce ai rupt logodna cu Lenuţa? 

– I-am spus că am un unchi bogat. 

– Şi? 

– Și acum, ea e mătuşă-mea! 

 

  

În tramvai, Lenuţa simte că un tip se înghesuie cam 

tare în ea. 

– Vai, domnule, nu vă e ruşine să vă comportaţi 

astfel? 

– Mi-e ruşine, zice Gogu, dar în aglomeraţia asta, 

credeţi-mă, nu pot mai mult... 
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– Vai, se plânge Lenuţa unei prietene, nu mă înţeleg 

deloc cu Gogu. 

– De ce nu divorţaţi? 

– Ce, sunt nebună? După ce m-am chinuit treizeci 

de ani cu el, acum să-l fac fericit? 

 

  

– Sunt foarte supărată, îi zice Lenuţa unei prietene. 

De ziua mea, nenorocitul de Gogu mi-a făcut cadou "Coliba 

unchiului Tom". 

– Și ce-ai fi vrut să-ți dăruiască, o vilă? 

 

  

– Gogu, e drept ce-am auzit, că ţi-ai făcut o operaţie 

de schimbare a sexului?! 

– Da, înainte îl ţineam pe stânga, iar acum îl am pe 

dreapta... 

 

  

– Vai, Lenuţo, ce rochie şic! De unde ai cumpărat-o? 

– De la un magazin de marcă. 

– Şi de ce n-ai cumpărat-o pe toată? 

 

  

– Gogu, iar ieși în oraș?, se interesează Lenuţa. De 

data asta, o să rămâi acasă cu ăla micu' și o să mă duc eu în 

oraș, în locul tău. 

– De acord, dar ai grijă să-i spui frizerului să te 

bărbierească atent! 
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– Ai văzut-o pe Lenuţa? E însărcinată... 

– Și cum arată, că înainte era slabă ca o funie? 

– Acum arată ca o funie... cu nod la mijloc! 

 

  

– Măi, Gogu, zice Lenuţa, de ce nu mă săruţi şi tu 

mai pasional, ca vedetele de cinema... Ca Antonio 

Banderas, de exemplu? 

– Păi, tu ştii cu cât e plătit ăla pentru o astfel de 

treabă? 

 

  

– Lenuţo, de ce ai venit cu rochia asta neagră la 

mare? 

– Din spirit de prevedere! Bărbatu-meu nu ştie să 

înoate... 

 

  

– Lenuţo, blana aia de pe tine e naturală? 

– Sigur că da! Dacă latră un câine, să vezi cum i se 

zburleşte tot părul! 

 

  

– Doamnă Lenuţa, nu vreau să vă inoportunez, dar 

trebuie să vă spun că l-am văzut pe soţul dumneavoastră 

pe plajă cum se plimba de mână cu o domnişoară blondă 

foarte sumar îmbrăcată. 

– Şi ce-ați fi vrut? Să se plimbe pe plajă cu o 

găletuşă şi o lopăţică în mână?! 
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La o expoziţie de pictură, Gogu zăreşte un tablou, 

în care, spre surprinderea lui, o recunoaşte pe Lenuţa, 

pictată în pielea goală. Se duce furios la nevastă-sa, care 

pregătea liniştită cina şi răcneşte: 

– Neruşinato, cum ţi-ai permis să pozezi goală unui 

bărbat străin? 

– Fii liniştit! M-a pictat din memorie. 

 

  

La petrecere, Lenuţa vede o domnişoară foarte 

sexy, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată și zice: 

– Ce-or fi văzând tâmpiţii ăştia de bărbaţi la fufa 

asta, de salivează cu toţii după ea? 

– Nu-mi dau seama, spune prudent Gogu, mă duc 

să mă uit mai de-aproape... 
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– Dragule, zice Lenuţa, admirându-se în oglindă, ţie 

nu ţi se pare că semăn cu Mona Lisa? 

– Da... Și eu mă mir că până acum nu te-a furat 

nimeni, ca să te doneze unui muzeu... 

 

  

– De ce n-ai fost ieri la lucru, Gogu? 

– Lenuţa trebuia să vândă nişte sticle. 

– Şi ce legătură are chestia asta cu absența ta? 

– Păi, meştere, e evident, doar nu era să o las să le 

vândă pline... 

 

  

– Măi Gogu, nu mai înţeleg nimic, zice Lenuţa. În 

ziare scrie că ai murit. 

– Dragă, zilele astea sunt prins cu nişte afaceri 

urgente şi nu am timp să mă ocup cu toate fleacurile... Ai 

grijă tu de coroane și de ce mai trebuie! 

 

  

Lenuţa merge la psihiatru cu un cocoș sub braț. 

– Vai, doctore, nu ştiu ce să mă mai fac! Vi l-am 

adus pe Gogu, soţul meu, care se crede cocoş. 

 

  

Lenuţa sporovăieşte cu o vecină: 

– Eu n-am niciodată discuţii în contradictoriu cu 

bărbatul meu, Gogu. 

– Nici al meu nu îndrăzneşte să mă contrazică! 
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Gogu scrie de zor o scrisoare şi, deodată, exclamă: 

– Vai, şi îl aveam pe limbă! 

– Dacă nu-ţi aminteşti cuvântul, foloseşte unul 

asemănător, îl sfătuieşte Lenuţa. 

– Nu e vorba de niciun cuvânt, am înghiţit timbrul. 

 

  

– Nu-i așa, Gogu, că măştile cosmetice mă fac mai 

frumoasă?, zice Lenuţa într-o seară. 

– Ba da, chiar mă gândeam să-ţi spun că ar trebui 

să le porţi tot timpul! 

 

  

– Să ştii, Gogu, zice Lenuţa, că dacă aflu că m-ai 

înşelat măcar o dată, mă sinucid! 

– Bine. Și când o să afli că te-am înşelat de două ori, 

ce faci? 

 

  

– Lenuţo, unde mi-e ziarul? 

– În frigider. 

– De ce l-ai pus acolo? 

– Ca să rămână proaspete ştirile! 

 

  

Gogu şi Lenuţa intră într-un magazin de confecţii: 

– Dragul meu, ia spune-mi, ce rochie îţi place cel 

mai mult? 

– Asta de pe tine! 
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– Eu, se laudă Lenuţa unei prietene, am făcut din 

Gogu un alt om... 

– Da?! Și cum îl cheamă? 

 

  

– Nevastă, zice Gogu, care tocmai s-a întors de la 

ştrand, ia treci tu în pat să ne drăgălim puţin! 

Până să dea jos Lenuţa toate hainele de pe ea, lui 

Gogu îi piere cheful. 

– Fii atentă, îi zice. Sâmbăta viitoare, când mă 

întorc de la ştrand, să te aflu deja în pat, dezbrăcată şi 

pregătită... 

Sâmbăta următoare, Lenuţa stă nerăbdătoare la 

geam şi pândeşte. Deodată, îl vede pe Gogu, alergând pe 

stradă în chiloţi şi strigând ceva. Imediat se întinde în pat, 

Gogu intră, izbind uşa de perete. 

– Așa, fir-ai a dracului! Ție îți arde de sex şi mie mi-

au furat hainele la ştrand! 

 

  

– Măi, Gogu, zice Lenuţa plină de nostalgie, ce-ai 

face dacă ai mai avea iar 20 de ani? 

– Armata! 

 

  

– Mă căsătoresc cu Lenuţa, declară Gogu viitorilor 

socri, dacă-mi dați 100 de milioane ca zestre. 

– Da? Şi tu ce aduci? 

– O chitanţă. 
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Gogu s-a hotărât să cumpere un sutien pentru 

Lenuţa, de ziua ei. 

– Ce mărime doriţi?, se interesează vânzătoarea. 

– Ştiţi, eu nu mă prea pricep... 

– Să fie unul aşa, ca pentru două mere? 

– Nu chiar... 

– Atunci, ca pentru două pere? 

– N-aș zice... 

– Să fie ca pentru două ouă? 

– Da, aţi nimerit-o! Ca pentru două ouă, dar gătite 

ochiuri! 

 

  

– Mă întreb, Lenuţo, de la cine a moştenit Goguţă 

toate defectele? 

– De la mine, nu! 

– Păi, sigur, tu le-ai păstrat pe toate pentru tine, 

egoisto! 

 

  

Gogu şi Lenuţa ies de la magazinul universal. 

– Ştii de ce am plâns la etajul V? 

– Știu, dar să știi că n-am atâţia bani! 

 

  

Gogu şi Lenuţa, proaspăt căsătoriţi: 

– Tu, Lenuţo, când îţi vine să o facem, să mă tragi o 

dată de baston. Când nu vrei, să mă tragi de 100 de ori, de 

ultimele 5 ori mai repede... 
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– Măi Gogu, de ce nu-ţi pui o sperietoare în livadă? 

O să rămâi fără cireşe... 

– Nu-i nevoie, nevastă-mea e acasă aproape tot 

timpul. 
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– Mi-ar plăcea să mă mărit cu un japonez, zice 

Lenuţa. 

– De ce tocmai cu un japonez? Are vreo calitate 

deosebită? 

– Nu, dar trebuie să fie teribil să-ți știi soacra la o 

depărtare aşa de mare! 

 

  

Gogu şi Lenuţa stau pe o bancă, în parc. 

– Uite, zice Lenuţa, a căzut o stea... Pune-ţi repede o 

dorinţă! 

– Mi-am pus-o. 

– Cum, aşa repede şi fără ajutor?! 

  

  

– La aniversarea nunţii noastre de argint, n-a să te 

superi dacă îl voi invita şi pe fostul meu logodnic?, 

întreabă Lenuţa. 

– Ba, din contră, o să mă bucur să cunosc şi eu un 

bărbat inteligent. 

 

  

Gogu şi Lenuţa îşi cumpără maşină nouă şi o 

pornesc la drum. La un moment dat, Lenuţa nu se mai 

poate abţine şi zice: 

– Conduci aşa de repede, că atunci când intri în 

curbă, trebuie să închid ochii. 

Gogu e şocat de coincidenţă: 

– Cum?! Și tu?! 



 

 
600 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Familia Gogu cumpără o fermă de păsări. Într-o 

dimineaţă, Lenuţa navălește speriată în casă: 

– Gogu, le-am luat găinilor temperatura! Au peste 

40 de grade! 

– Atunci schimbă afişul de ia poartă din "Avem ouă 

proaspete" şi scrie "Avem ouă fierte". 

  

  

– Ce mai faci, Gogu? 

– M-am căsătorit. 

– Cu cine? 

– Cu o femeie. 

– Hai, că eşti nostim! Ai mai văzut pe cineva să se 

căsătorească cu un bărbat? 

– Da, pe soră-mea! 

 

  

– Să ştii că, în viaţă, totul se compensează, zice 

Gogu. 

– Cum adică? 

– Am constatat că tot atât mă costă să-mi îmbrac 

nevasta, cât mă costă să-mi dezbrac amanta... 

 

  

– Gogu, câţi ani are nevastă-ta? 

– 20. 

– Cum, ai o nevastă așa de tânără? 

– Stai să vezi: atunci când ne-am căsătorit eram de 

aceeaşi vârstă, dar acum, ea are jumătate din anii mei. 
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– Cum te-ai descurcat în luna de miere, Gogu? 

– Ca la Loto: am reuşit doar 3 numere din 49... 

 

  

– Am fost la doctor, Gogule, ca să-mi scrie reţeta 

pentru ochelari!, îl anunţă Lenuţa. 

– Și ți-a scris? 

– Mi-o... dar mi-o spus că am să văd cu ei mai mare, 

nu mai tare! 

 

  

Gogu este în staţiune, la tratament şi află că, dacă 

mai plăteşte, poate să-şi prelungească şederea, aşa că îi 

telegrafiază Lenuţei: "Trimite-mi 3 milioane de lei, ca să 

mi-o prelungesc." A doua zi, soseşte un mandat telegrafic 

şi următoarea notă din partea soţiei: "Vezi, cu banii ăştia 

să-ţi aranjeze şi grosimea!" 

 

  

– Nevastă-mea, zice Gogu, are supărătorul obicei 

de a mă întrerupe la jumătatea frazei... 

– Oho, aşa de departe te lasă să mergi?   

 

  

– Gogu, de ce ai rupt logodna cu profesoara aceea 

superbă? 

– Pentru că, prima dată când am întârziat la 

întâlnire, mi-a cerut să-i aduc o motivare iscălită de 

părinţi!  



 

 
602 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul X 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Iubeşte-ţi copilul ca şi cum ar fi al tău! 

  

Vine mama soacra acasă și își găsește ginerele 

Gogu furios la culme, împachetându-și bagajele. 

– Ce s-a întâmplat? întrebă ea.   

– Ce s-a întâmplat?!, răbufni ginerele. Îți spun eu ce 

s-a întâmplat!... I-am trimis un e-mail nevestei în care i-am 

spus ca astăzi mă întorc acasă din delegație. Când am ajuns 

acasă, ghici ce am găsit? Nevasta-mea, da, Lenuţa mea, se  

tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial! Acesta este 

sfârșitul căsniciei noastre, voi pleca pentru totdeauna! 

 – Calmează-te, îi zice soacra-sa. Ceva nu e în regula 

în toata povestea asta... Lenuţa nu ar face niciodată așa 

ceva! Stai numai o clipa, sa mă duc sa verific ce s-a 

întâmplat... 

După câteva momente, intră soacra-sa înapoi în 

cameră, afișând un zâmbet larg, și-i zice ginerelui: 

 – Vezi, ţi-am spus eu că trebuie să existe o 

explicație simplă: Lenuţa nu a primit niciun e-mail!... 

 

  

Din reflecţiile lui Gogu: Norocul bărbatului e femeia  

şi bărbatul îşi regulează norocul. 

 

  

– Măi, Gogule, ce ai tu cu vecinul, de nu vrei să ne 

calce prispa?   

– Tu, Lenuţo, n-ai văzut că de câte ori plec cu boul, 

măgarul nostru se suie pe vaci. Ei, eu am luat aminte şi mi-

am zis: Dacă tot am fost bou și m-am însurat cu o vacă, 

măcar să nu las măgarul să-mi intre în ogradă! 
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Gogu vine acasă cu casetă porno. După vizionare, 

înfierbântat, acesta zice: 

– Hai, Lenuţo, să încercăm şi noi! 

– Apoi, n-am chef, Gogule, că-s tare obosită! 

– Hai, Lenuţo, numai o dată! 

– Apoi, ştii ce, Gogule? Fă tu într-o cană şi oi bea eu 

mâine dimineaţă, când m-oi scula! 

 

  

Gogu aleargă după Lenuţa. Aleargă şi aleargă... Şi 

ajung într-o pădure, şi Lenuţa se caţără într-un copac. 

– Lenuţo, dă-te jos! 

– Nu, că ai să mă bați! 

– Dă-te jos, că te regulez! 

– Ei, ce mincinos mai eşti, măi Gogule! 

  

Văzând cât de tare 

s-a îngrăşat Lenuţa, 

soţia sa, Gogu îi zice: 

– Draga mea, 

trebuie să fii 

conştientă că pe tine 

sunt cel puţin 90-

100 de kilograme cu 

care eu unul nu sunt 

căsătorit! 
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Gogu, pe patul de moarte: 

– Lenuţo, io amu' mă duc, mult nu mai am, dar 

vreau să știu dacă m-ai înşelat vreodată. 

– Apoi, Gogule, io ţi-aş zice, dar dacă nu mori?! 

 

  

După un an de la căsătorie, Gogu moare. Lenuţa îi 

taie daravela, o fixează în camera ei, în perete şi, de câte 

ori simte nevoia, își face treaba cu ea. Vecinul Gheorghe se 

gândeşte să o păcălească şi îşi bagă el daravela în peretele 

Lenuţoi. Seara, vine Lenuţa acasă supărată, merge la 

bucătărie, ia un cuţit, se duce în cameră și zice: 

– Hai, măi Gogule, că ne mutăm... 

 

  

Gogu și Lenuţa se întorc acasă obosiţi, după o zi de 

muncă. 

– Lenuţo, hai să se regulăm! Până te dezbraci tu, eu 

mă duc la cămară, să iau o gură de palincă. 

Când se întoarce Gogu, Lenuţa abia îşi dăduse jos 

bluza. 

– No, Lenuţo, până te dezbraci tu de tot, io mă duc 

la cămară, să mai iau o gură de palincă. 

Când se întoarce, îi zice Lenuţei: 

– No, amu' pune-te capră. 

Lenuţa ascultă bucuroasă, crezând că urmează o 

partidă zdravănă. 

– No, Lenuţo, amu' du-mă până la cămară, că mi-o 

rămas o gură de palincă, și-i păcat... 
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Gogu şi Lenuţa, pensionari, stau pe bancă în faţa 

casei şi admiră apusul soarelui. 

– Gogule, mai ţii minte cum ne plimbam când eram 

tineri și mă ţineai de mână?  

Gogu, receptiv, o prinde cu blândeţe de mână. 

– Dar mai ştii, Gogule, cum mă sărutai pe obraz, 

când eram mai tineri? 

Gogu îi aplică docil un sărut pe obraz. 

– Și mă și mușcai niţel de ureche... 

Atunci, Gogu se ridică şi pleacă. 

– Şi acuma, unde mergi? 

– Mă duc să-mi aduc proteza! 

 

  

– Gogule, ia uită-te la vecinul nostru, Gheorghe! 

Când pleacă de acasă dimineaţa, îşi sărută nevasta. Tu nu 

poţi să faci la fel? 

– Tu, Lenuţo, dar eu nici nu o cunosc... 

 

  

Între două vecine: 

– Ai auzit, Florico, de Lenuţa a lui Gogu, că au 

prins-o cătanele şi atât au violat-o, până a murit? 

– Vai, tu, ce moarte frumoasă! 

 

  

Gogu şi Lenuţa merg în pădure, să culeagă fragi şi 

mure, dar pentru că este prea multă lume, culeg, într-

adevăr, fragi şi mure... 
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Gogu îi cumpără Lenuţei, de ziua ei, o maşină de 

spălat automată. A doua zi, Gogu soseşte acasă şi vrea să-i 

facă proba, să vadă cum merge. După ce apasă butonul de 

start, aude un urlet: 

– Gogule, nu da drumul la maşină, că-s înăuntru! 

 

  

Gogu şi Lenuţa se căsătoresc şi, pentru că acesta nu 

vrea să facă sex, Lenuţa se duce la târg şi cumpără nişte 

reviste deocheate. 

– Gogule, vino, rupe-mi rochia!, strigă ea după ce 

răsfoieşte revistele. 

– Ești nebună! 

– Gogule, bate-mă! 

– Ești nebună! 

– Gogule, trânteşte-mă în pat! Gogule, dă-mi-o în 

gură!  

Se auzi: Pooooc! Şi se făcu linişte. 

 

  

 – Și susţii că Gogu te-a violat de trei ori? 

– Nu, dom' şef de post, recunoaşte Lenuţa. M-a 

violat numai de două ori, că prima dată mi-a dat 10 lei. 

 

  

– Ajutooor, ajutooor! strigă Lenuţa. Tâmpitul de 

Gogu m-a violat! 

– Dar de ce e tâmpit? 

– Pentru că a trebuit să-i spun eu cum se face! 
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Gogu şi Lenuţa, în prima noapte după nuntă: 

– Mă, Gogule, nu așe, mai sus... mai la stânga... mai 

încet... 

– Bine, tu Lenuţo, dacă ştii aşa de bine, de ce nu te 

regulezi singură? 

 

  

Gogu prinde peştişorul de aur şi îi dă drumul 

înapoi în baltă. 

– Pentru că m-ai salvat, îţi îndeplinesc trei dorinţe. 

Gogu se gândeşte şi spune: 

– Uite, vreau o casă pe dealul ăla! 

– Bine, s-a făcut. 

– Vreau ca Lenuţa să mă aştepte goală, în dormitor. 

– Bine. Și a treia? 

– Vezi calul ăla de-acolo? Vreau să am o daravela 

cât a lui. 

– Eşti sigur, Gogule?  

– Da. 

Se duce Gogu acasă, o găseşte pe Lenuţa goală, îşi 

dă jos pantalonii, ajunge la chiloţi, îi da jos, şi Lenuţa 

leşină. Calul era iapă. 

 

  

– Gogule, de sticlă-i ochiul? 

– De sticlă-i, Lenuţo! 

– Și vezi cu el? 

– Nu văd, Lenuţo! 

– Apăi cum doar, că prin sticlă se vede! 
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Gogu şi Lenuţa, la restaurant: 

– Gogule, aşa că nu-i frumos să-mi sug măseaua? 

– Nu! 

– Atunci, suge-mi-o tu! 

 

  

Gogu nu ştie dacă Lenuţa e virgină sau nu, şi-l 

întreabă pe badea Gheorghe cum să facă să-şi dea seama 

de acest lucru. Gheorghe îi zice: 

– În noaptea nunţii, scoţi aia, i-o arăţi şi o întrebi ce 

este. Dacă zice că-i sculă, înseamnă că nu-i virgină. Dacă 

zice că-i penis, e virgină. 

În noaptea nunţii: 

– Lenuţo, ce-i asta? 

– E penis, Gogule. 

– Mă gândeam că o să-mi zici că-i sculă. 

– Nu, Gogule, că scula e de două ori mai mare. 
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Două babe discută despre soţii lor: 

– Lenuţo, Gheorghe al meu e impotent 100%! 

– Leano, Gogu al meu e impotent 300%! 

– Cum așa? 

– A căzut prostul pe scări şi şi-a rupt şi degetul şi 

limba! 

 

  

A doua zi după nuntă, Gogu se spală şi Lenuţa-i 

aduce un prosop. Când îl vede gol, rămâne înmărmurită, 

şi-l întreabă: 

– Ce-i chestia aia mică? 

– Ştii, Lenuţo, asta-i chestia aia cu care ne-am 

distrat atât de bine azi-noapte! 

Lenuţa, cu mâna la gură, şocată: 

– Doamne, atât a mai rămas din ea? 

 

  

Gogu o surprinde pe Lenuţa în pat cu Gheorghe. 

Furios, Gogu îl ia la bătaie, şi-l azvârle pe scări. 

– Faci nişte chestii, măi Gogule, că n-o să mai vină 

vecinii la noi niciodată!, îl ceartă Lenuţa. 

 

  

Gogu vine de la câmp mai repede şi-o găseşte pe 

Lenuţa în pat cu Gheorghe. 

– Femeie, urlă el, ce dracu' faci?! 

– Ţi-am spus că ăsta habar n-are ce facem noi aici?! 

i se adresă Lenuţa lui Gheorghe. 
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În noaptea nunţii, Gogu o pipăie pe Lenuţa și 

nimereşte la subsioara. M-am dat dracului, gândeşte 

Lenuţa, iar am dat peste un pervers!. Îl întreabă, precaută: 

– Ce vrei să faci, Gogule? 

– După informaţiile mele, unde există păr, trebuie 

să existe şi gaură! 

 

  

Lenuţa şi Veta, internate în spital: 

– Tu de ce ești aici?, întreabă Veta. 

– Din cauza obişnuinţei, răspunde Lenuţa. 

– Cum așa? 

– Eram în pat cu Gogu al meu, când aud un zgomot 

la uşă. Atunci, strig, din obişnuinţă: Fugi, Gheorghe, că vine 

Gogu! 

 

  

După o ceartă zdravănă, într-o seară, Gogu şi 

Lenuţa hotărăsc să nu-şi mai vorbească. Se pun în pat, iar 

Gogu, care trebuie să se trezească de dimineaţă, îi scrie un 

bilețel Lenuţei: "Trezește-mă la ora 5!". Dimineaţa, la ora 

10, se trezeşte Gogu. Nervos nevoie mare, se uită în pat și 

găseşte un alt bilet, pe care scrie: "E ora 5. Trezește-te!" 

 

  

– Domnule doctor, sunt gravidă cu cel de-al 

nouălea copil!, se plânge Lenuţa. 

– Bine, tu Lenuţo, de ce nu faci ceva împotrivă? 

– Mă împotrivesc, dar Gogu e mai tare ca mine... 
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Gogu şi Lenuţa ajung acasă şi se opresc în faţa uşii. 

– Auzi, Gogule, mi-a zis cineva că, după cum descui 

tu uşa, pot să ştiu cum faci dragoste. 

– Cum așa? 

– Păi dacă bagi cheia repede şi răsuceşti brusc, 

înseamnă că-ţi place să fii mai violent, iar dacă bâjbâi cu 

cheia pe lângă broască şi răsuceşti încet, înseamnă că eşti 

neexperimentat. Hai, arată-mi, cum descui! 

– Păi ştii, Lenuţo, înainte să deschid, eu ling gaura 

cheii!... 

 

  

Pe stradă, se întâlnesc întâmplător Gogu şi Lenuţa, 

foşti colegi de liceu. 

– Oho, ce-ntâlnire neaşteptată, Gogule! Ce-a trecut 

timpul! Ce faci, pe unde eşti? 

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă 

ai rămas! Măritată, copii? 

– Nu, nici una, nici alta. Nu vrei să intrăm puţin, 

uite, acolo, peste drum? Acolo lucrez. Bem o cafeluță, mai 

vorbim de una, de alta? 

– Păi acolo, din câte ştiu eu, e bordel, Lenuţo! 

– Da. Şi ce-i rău în asta? Dacă altceva nu ştiu să fac? 

Aşa, clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. 

Hai să-ţi fac un 82 pe gratis, în amintirea vremurilor de 

altădată... 

Cei doi se îndreaptă spre locaţie, dar Gogu e curios: 

– Ce naiba e aia un 82?! 

– Cum ce-i?! Un 69 cu TVA! 
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Lenuţa merge la farmacie şi cere săpun cu clorofilă, 

iar farmacistul îi spune că nu mai are. 

– Dar, domnule, am neapărată nevoie! Îmi spăl 

părţile intime numai cu acest săpun. 

– V-am mai spus, doamnă, că nu am, dar vom primi 

mâine. 

– Bine. Să-mi puneţi două săpunuri deoparte. ÎI 

trimit pe Gogu după ele. ÎI recunoaşteţi uşor: este înalt, 

blond şi cu mustaţă verde. 

 

  

Pentru că n-a avut niciodată o femeie, prietenii îi 

pregătesc lui Gogu o surpriză: îi pun în pat o femeie 

gonflabilă şi-i spun că e Lenuţa. A doua zi, îl întreabă cum a 

fost. 

– M-am dezbrăcat şi m-am băgat în pat cu ea. Am 

observat că este cam rece, așa că am început s-o încălzesc. 

Şi apoi, s-a întâmplat un lucru ciudat: am muşcat-o de gât 

şi ea s-a băşit una bună, după care a zburat pe fereastră. 

 

  

Gogu revine pe neaşteptate din delegaţie şi 

lucrurile nu par deloc în ordine acasă. Lenuţa aruncă 

priviri piezişe, iar de sub pat se zăresc vârfurile unor 

pantofi bărbăteştii Deschide geanta, îşi desface trusa şi 

scoate briciul. 

– Ce ai de gând?, întreabă Lenuţa speriată. 

– Nimic deosebit. Dacă în pantofi nu e nimeni, cred 

că o să mă bărbieresc. 
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– Măi, Gogule, cum se regulează Lenuţa? 

– Să-ţi zic drept, părerile sunt împărţite. Unii zic că 

bine, alţii zic că rău... 

 

  

– Gogule, îl roagă Lenuţa, lasă-te de băut! De dragul 

meu!  

– Dar cine ţi-a spus că eu beau de dragul tău?! 

 

  

– Acum, după chiuretaj, îi zice doctorul Lenuţei, va 

trebui să nu mai ai contact sexual cu bărbatu-tău, Gogu, 

cam vreo trei săptămâni. 

– Mă bucur, domn' doctor. O să mă pot ocupa mai 

mult de vecinul Neculai! 
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Într-o seară, Gogu aude nişte zgomote afară, iese şi 

vede un şobolan care violează o pisică. Îl ademeneşte cu o 

bucată de brânză şi îl duce până la câinele din curte, iar 

şobolanul repetă performanţa. Fericit de descoperirea lui, 

Gogu îl duce în dormitor, să i-l arate Lenuţei. Aceasta, când 

vede şobolanul, începe să ţipe şi se bagă sub plapumă. 

– Stai să vezi ce o să-ţi arăt!, zice Gogu. 

– Nu vreau să văd absolut nimic, ieşi afară şi ia-l şi 

pe maniacul ăla sexual cu tine... 

 

  

Proces de divorţ în Ardeal. 

– De ce vrei să divorţezi, măi Lenuţo?, întreabă 

judecătorul. 

– Domnule judecător, îs căsătorită de trei luni cu 

Gogu şi nu s-o atins de mine. Tot fată mare îs. Ăsta are 

ceva bai... 

– Dar de ce, Gogule, nu-ţi îndeplineşti îndatoririle 

conjugale? 

Gogu se foieşte pe scaun şi răspunde într-un târziu: 

– Păi, să vedeţi, domn' judecător, ştiu, şi vreau, şi 

pot, dar ce-i atâta grabă? 

 

  

– Unchiul tău din Africa mi-a trimis un ditamai 

papagal, zice Lenuţa. 

– Un exemplar frumos, probabil?, întreabă Gogu. 

– Frumos, într-adevăr, dar foarte aţos. A trebuit să-

l fierb două ore. 
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– Măi, Gheorghe, să ştii că am impresia că nevastă-

mea a murit, zice Gogu. 

– Eşti sigur? 

– Nu ştiu ce să spun. În pat este ca înainte, doar că, 

de vreo săptămână, se adună vasele nespălate în bucătărie. 

 

  

Gogu intră în magazinul de costume pentru diverse 

ocazii. 

– Trebuie să merg la un bal mascat şi aş vrea să mă 

costumez în Adam, zice el.  

Lenuţa, vânzătoarea, vine cu o frunză, dar Gogu o 

refuză: 

– Prea mică! 

Lenuţa aduce o frunză mai mare: 

– Prea mică!, zice, din nou, Gogu.  

Aceeaşi reacţie o are și atunci când i se oferă o 

frunză de palmier. Atunci, Lenuţa, înfuriată, îi spune: 

– Auzi, campionule, mai bine ţi-o pui pe umăr şi te 

deghizezi în pompă de benzină! 

 

   

Gogu și Lenuţa se întâlnesc seara, la șură. 

– Lenuţo, tu bei? 

– No, mă Gogule, tu eşti bolund? Cum să beau eu, 

muiere? 

Gogu se linişteşte şi-i cere Lenuţei un favor: 

– Atunci, mândruţo, ţine-mi sticla asta până îmi 

dau jos nădragii! 
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Gogu şi Gheorghe se întâlnesc pe stradă. Gheorghe 

e bine îmbrăcat, Gogu este jerpelit. 

– Cum faci tu, de arăţi aşa prosper?, întreabă Gogu. 

– Păi, foarte simplu: m-am lăsat de femei. Acum 

regulez pisici. Pun o bucată de salam într-un burlan, vine 

pisica, se bagă în burlan şi eu i-o trag. 

Peste câtva timp, se întâlnesc din nou, amândoi la 

fel de bine îmbrăcaţi. 

– Vezi, mă, dacă ai făcut ca mine, ce bine îţi merge 

acum?, zice Gheorghe. 

– Da, numai că eu am îmbunătăţit metoda, că era 

nasol să regulez pisicile la colţul străzii! Mă vedea lumea! 

Așa că am tăiat un burlan şi l-am pus la mine pe pervaz. 

Partea faină este că burlanul este scurt, aşa că pot să le şi 

sărut. 

 

  

– Am văzut cum croitoreasa îţi măsoară talia, zice 

Gogu. 

– Și ce e rău în asta?, sare Lenuţa. 

– Mă gândesc că un stejar are nevoie de 200 de ani 

ca să ajungă la aşa o grosime... 

 

  

Văzând că lumea cumpără banane din gară, Gogu şi 

Lenuţa iau şi ei 1 kg. Se urcă în tren şi Lenuţa decojeşte 

banana, mușcă o bucată şi începe să o mestece. Între timp, 

trenul intră într-un tunel, iar Lenuţa începe să urle: 

– Gogule, nu mânca Gogule, că o să orbeşti și tu! 
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– Lenuţo, tu ai nişte picioare ca de căprioară. 

– Aşa de zvelte, Gogule? 

– Nu, aşa de păroase! 

 

  

Gogu se întoarce acasă de la bufet, foarte vesel. 

– Lenuţo, am câştigat 100 de lei la un pariu cu 

băieţii. Scula mea a fost cea mai lungă. 

– Eşti nebun?! Ţi-ai arătat-o în public? 

– Nu toată! Doar cât a fost nevoie să câştig! 

 

  

Gogu vine acasă, își scoate haina și deschide 

dulapul ca să şi-o pună pe umeraş. Când se uită în dulap, 

începe să-i strige Lenuţei: 

– Da' bine, tu, nenorocito, aşa îl primeşti tu pe 

naşu'? În dulap? 

 

  

– Gogule, de ce te razi în toată dimineaţa? 

– Pentru că mă face să mă simt cu 20 de ani mai 

tânăr, Lenuţo. 

– Şi n-ar fi mai bine să te bărbiereşti seara? 

 

  

– Gogule, zice Maria, vecina Lenuţei, cred că tu ai 

lipsă de calciu... 

– De ce crezi asta, vecină?! 

– Altfel de mult ți-ar fi crescut coarnele! 
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Gogu şi Lenuţa, în noaptea nunţii. 

– Ce-i, Lenuţo, ce te-o apucat râsul? 

– Eşti primul bărbat care se chinuie atâta să mă 

dezbrace... 

 

  

– Când ajung acasă, îi zice Gogu Lenuţei, îţi fac praf 

chiloţii! 

– Dar ce ţi-a căşunat?, întrebă excitată Lenuţa. 

– Aşa mă strâng!... 

 

  

– Gogule, tu eşti fudul? 

– Da, Lenuţo, sunt fudul. 

– Ca să te cred, ia arată-mi fuduliile! 
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Lenuţa, femeie religioasă, se mărită cu Gogu şi face 

17 copii. Apoi, bărbatul moare. Peste câteva săptămâni, ea 

se mărită din nou şi mai face 2 copii. Moare şi al doilea 

bărbat. Puţin mai târziu, moare şi ea. La înmormântare, 

preotul, ridicând privirea la cer, spune: 

– În sfârşit, sunt din nou împreună! 

– Iertaţi-mă, părinte, vă referiţi la ea şi la Gogu sau 

la ea şi la Gheorghe, al doilea soț?, întreabă Veta. 

– Mă refer la picioarele ei! 

  

  

– Ia, uite, Lenuţo, îi zice Gogu, ce bocanci faini mi-

am luat de la târg! Până şi scula mea se uită către ei. 

– O, fir-ai a dracului cu bocancii tăi! Mai bine îţi luai 

un clop! 

 

  

Gogu o invită pe Lenuţa la bufet.  

– Ia, Lenuţo, ce băutura ţi-ar pofti inimioara? 

– Şampanie. 

– Ia te uită! Ce?! O vodcă sau o bere nu e bună? La 

taică-tău acasă numai şampanie ai băut?! 

– Nu, Gogule, dar tata nu voia să mă reguleze! 

 

  

– Niciodată, îi declară Gogu Lenuţei, n-am să te pot 

iubi pe cât meriţi. 

– Şi atunci, de ce nu-l aduci şi pe Gheorghe?, zice 

Lenuţa. 
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– Ce-i, Lenuţo, iar îmi ceri bani să-ţi cumperi chiloţi 

noi? Ăia vechi ce au? 

– Au ieşit din modă, Gogule şi toţi prietenii tăi râd 

de mine! 

 

  

– Măi, Gogule, zice Lenuţa, tot mereu mă acuzi că n-

am fost fată mare când m-ai luat. Așa-i? 

– Așa-i! 

– Dar îţi place cum ţin casa curată, cum gătesc, cum 

te ţin curat şi îngrijit?! 

– Îmi place. 

– Dar cum mă regulez îţi place? 

– Ohoho! 

– Și tu crezi că asta se învaţă la fără frecvenţă? 

 

  

Gogu vine acasă în zori. 

– Vezi, Gogule, îi spune Lenuţa, că tot acasă e cel 

mai bine? 

– Să nu ne grăbim, să tragem concluzii pripite. Am 

venit acasă deoarece era singurul loc deschis la ora asta. 

 

  

– Lenuţo, zice Gogu, primarul s-a lăudat la bufet că 

s-a culcat cu toate muierile de pe uliţa noastră, în afară de 

una. 

Lenuţa se gândeşte puţin şi replică, cu convingere: 

– Aia trebuie să fie amărâta aia de babă Anica! 
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– Gogule! 

– Ce-i, vecine? 

– Să ştii că Gheorghe o regulează pe nevastă-ta, 

Lenuţa, în cucuruz... 

– S-o reguleze sănătos, că doar nu-i cucuruzul meu. 

 

  

– O să mă ia în căsătorie. Mi-a jurat!, zice Lenuţa. 

– Pe ce ţi-a jurat?, o întrebă mamă-sa. 

– Pe viața ta! 

 

  

– Ce faci, Lenuţo? E adevărat că bărbatu-tău, Gogu, 

te-a prins în pat cu fostul tău soţ? 

– E adevărat. De zăpăcită ce sunt, uitasem că am 

divorţat! 

 

  

– Lenuţo, o roagă Gogu, lasă-mă să-ţi ţuc degetele 

de la picioare! 

– Nu te las, că pe urmă ţi se urcă pretenţiile! 

 

  

Gogu către Lenuţa: 

– Dragă, suntem căsătoriţi de peste zece ani şi am 

observat că am început să facem dragoste numai când ai tu 

nevoie de bani… 

– Şi cam ce îmi spui, după tine acest lucru nu se 

întâmplă suficient de des? 
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Gogu era sătul de a mai merge la muncă în fiecare 

zi iar soţia lui să stea acasă. Voia să vadă cu ochii lui ce se 

petrece în timp ce el muncea din greu la birou. Aşa că se 

rugă la Dumnezeu, zicând astfel: 

– Doamne, eu merg la serviciu zi de zi şi muncesc 

opt ore pe zi, în timp ce soţia mea stă fără nicio grijă acasă. 

Vreau ca şi ea să ştie prin ce trec eu zilnic, aşa că, te rog, 

permite-mi să facem schimb cu ea pentru o zi. Amin! 

Dumnezeu, în minunata sa înţelepciune, făcu ce 

făcui şi îi îndeplini dorinţa. Dimineaţa următoare, destul 

de sigur pe sine, Gogu se trezi în pielea soţiei sale. S-a 

ridicat, a gătit micul dejun pentru partenerul său de viaţă, 

a trezit copiii, le-a pregătit hainele, le-a servit micul dejun, 

le-a făcut pachetele pentru şcoală, i-a dus la şcoală, a venit 

repede acasă, a adunat toate hainele şi a dus hainele la 

spălat, s-a dus la bancă, s-a dus la cumpărături şi din nou 

acasă ca să lase cumpărăturile; apoi a plecat să plătească 

cheltuielile lunare.  
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Revenită acasă, a curăţat cutia pisicii şi a îmbăiat 

câinele. Era deja ora 13. A făcut paturile şi a adunat alte 

rufe, a aspirat în toată casa, a şters praful şi a spălat 

bucătăria. A fugit apoi la şcoală după copii cu care, pe 

drum, a intrat în discuţii contradictorii. Acasă, a pregătit 

din nou laptele şi biscuiţii pentru copii şi s-a ocupat de ei 

să îşi facă temele. Apoi, şi-a instalat masa de călcat şi a 

început să calce uitându-se cu coada ochiului la TV. La ora 

16:30 a început să cureţe cartofii şi să spele legumele 

pentru salată, a gătit carnea de porc şi a pregătit mâncarea 

de cină. După cină, din nou, a spălat toată bucătăria, vasele, 

a adunat din nou toată hainele, a făcut baie copiilor şi i-a 

pregătit pentru culcare. La ora 21, era deja extenuată 

datorită treburilor din timpul zilei, dar pentru ea ziua nu 

s-a terminat încă... Era aşteptată în pat de soţul sau pentru 

a face dragoste, lucru pe care l-a făcut cu brio, fără ca să 

aibă plângeri din partea partenerului. A doua zi, Gogu s-a 

trezit şi a venit în genunchi înaintea lui Dumnezeu şi I-a 

zis: 

– Doamne, nu ştiu la ce m-am gândit când am cerut 

să fiu în pielea soţiei mele... Am greşit aşa de mult să o 

invidiez pe soţia mea crezând că stă degeaba acasă toată 

ziua... Te rog, te rog mult, dar te rog, fă schimbarea la loc 

cum eram! Amin! 

Dumnezeu, în infinita Sa înţelepciune, i-a replicat: 

– Fiule, cred că ai învăţat o lecţie bună şi bucuros 

aş face schimbarea înapoi... Dar vezi tu, va trebui să aştepţi 

nouă luni... Noaptea trecută tocmai ai rămas gravidă! 
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Aventuri pe Marte 
 

 
 

Este anul 2222, iar Gogu şi Lenuţa aterizează pe 

Marte, după un zbor de milioane de kilometri. Ei se 

întâlnesc cu un cuplu marțian şi vorbesc despre tot felul de 

lucruri. Gogu întreabă dacă Marte are o piaţă de capital, 

dacă au laptop-uri, cum se fac bani etc. În cele din urmă, 

Lenuţa aduce în discuție subiectul sex.  

– Dar cum faceţi voi acest lucru?, întreabă ea.  

 Marţianul răspunde, cu mândrie:  

– Mult mai bine ca voi!  

Urmează o discuție aplicată şi, în cele din urmă, 

cele două cupluri decid să facă schimb de parteneri pentru 

o noapte şi să facă experiențe unul pe altul. Lenuţa şi 

masculul marțian merg într-un dormitor, unde marţianul 

se dezbracă, dar... surpriză!  
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Membrul lui e o jucarică de aproximativ 2 

centimetri lungime şi doar câţiva milimetri grosime.  

– Nu cred că o sa meargă!, spune Lenuţa, foarte 

dezamăgită.  

– De ce? întreabă el. Ce s-a întâmplat?  

– Ei bine, răspunde ea, nu este suficient de lungă 

pentru a ajunge la mine!  

– Nicio problemă, spune el, începând să-şi lovească 

fruntea cu palma.  

Cu fiecare palmă peste frunte, membrul său 

creştea, până când a ajuns impresionant de mare.  

– Ei bine, spune mai liniştită Lenuţa, recunosc că e 

impresionant, dar este încă prea subţire...  

– Nicio problemă, spuse el din nou, şi începu să se 

tragă de urechi.  

Cu fiecare tragere, grosimea membrului creştea, 

devenind mai larg şi mai larg, până când a devenit extrem 

de interesant pentru femeie.  

– Ah!, exclamă ea, aşa că s-au aruncat în pat şi a 

urmat o noapte de sex nebun.  

A doua zi, cuplurile au revenit la partenerii lor şi 

şi-au urmat fiecare drumul lui. În timp ce îşi continuau 

drumul, Gogu întreabă, curios: 

– Ei bine, cum a fost? 

 – Nu-mi place să o spun, dar a fost minunat! Dar la 

tine cum a fost?  

– A fost oribil, răspunde Gogu. Am o durere de cap 

îngrozitoare... Ea tot timpul m-a pălmuit peste frunte şi m-

a tras de urechi... 
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Nunta 
  

1. Te îmbraci incomod în ziua ta de odihnă. 

2. Trebuie să ajungi la o anumită oră, la un anumit 

restaurant. 

3. La intrare, nişte persoane îţi găuresc reverul de 

la costum, te împodobesc cu nişte flori penibile şi te pun să 

bei o şampanie care a stat vreo oră în pahar. 

4. Eşti aşezat la masă, obligat, lângă o boxă şi patru 

necunoscuţi. 

5. Din cauza boxei, toată noaptea ţipi la soţie, ţipi la 

necunoscuţi şi la cunoscuţi, până te doare gâtul. 

6. Mănânci ca la cantină, meniu fix, băutură fixă, iar 

cafeaua vine numai la o anumită oră. Totul, rece. 

7. Muzica este foarte TARE şi foarte diversă: de la 

vals la manele. 

8. Spre final, toată lumea face ca Pinguinul. Saltă 

şuncile pe cucoane şi curg apele pe doamnele respectabile. 

Toată lumea este transpirată şi miroase. 

9. Fumezi două pachete de ţigări.  

10. Porţi discuţii filozofo-penibile cu necunoscuţi 

matol, care se presupune că sunt şi rudele tale. 

11. Te strâng pantofii, ţi se umflă burta şi te doare 

capul. 

12. Iar, la final, mai şi PLĂTEŞTI (discret, civilizat, 

în plic închis, în căsuţă cu inimioară), cât pentru vreo 20-

30 de mese plăcute la restaurant. Adaugi, cu un rânjet 

ipocrit: "Vai! A fost superb! Ne-am simţit extraordinar!" Şi 

te pupi cu cei care ţi-au făcut toate astea.  

Cum să nu iubeşti astfel de clipe? 
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Femeia în câteva definiţii 
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Fustangii vs. fustangioaice 
 

 

Bărbaţii rămân întodeauna copii, 

indiferent de vârstă. 

 

  

– Cu ce se ocupă bărbatu-tău, Leano? 

– E sticlar! 

– Aha... Dar încă se mai practică meseria asta în 

zilele noastre? 

– Ei, aş, cum să nu?! La noi în sat, cel puţin, e cea 

mai la modă. Oriunde mergi, dai mereu peste unu’ cu 

sticla-n mână şi cu ochii-n ramele fustelor! 
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– Cum îţi mai merge căsnicia?, îl întreabă un bărbat 

pe altul la cârciumă. 

– Foarte bine, dar ceva parcă mă pune pe gânduri: 

ne-am mutat de la Oradea la Constantă şi avem în 

continuare acelaşi poştaş! 

 

  

Q Care e diferenţa dintre o zână şi o vrăjitoare? 

A Câţiva ani de căsătorie... 

 

  

Q1 Cum arată o virgină înainte să facă sex?  

A1 Ca un trandafir!  

Q2 Dar după?  

A2 Ca un buldog mâncând maioneză! 

 

  

Sexul e ca matematica: aduni patul, scazi hainele, 

împarţi picioarele şi te înmulţeşti! 

 

  

Când se joacă pe lângă maşini, copii pot crea 

accidente. Dar când se joacă în maşină, adulţii pot crea 

accidental copii. 

 

  

Cele patru minuni ale femeii: se udă fără să intre în 

apă, sângerează fără să se taie, dau lapte fără să pască, şi 

vorbesc fără să fie întrebate. 
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Nu beţi apă, peştii fac sex în ea! 

 

  

Sexul e ca programarea de soft: o greşeală doar şi 

are consecinţe pe tot restul vieţii. 

 

  

Fetele sunt exact ca internetul. Toate domeniile 

interesante sunt luate deja. 

 

  

Q De ce femeile sunt ca şi calculatoarele?  

A Nimeni nu le înţelege într-adevăr; toate greşelile 

tale sunt salvate în memorie; toţi banii tăi se duc pe 

accesorii pentru ele. 

 

  

Q De ce bărbaţii sunt ca şi calculatoarele?  

A Sunt fără ajutor când sunt aprinşi; au multe idei, 

dar nu ştiu ce să facă cu ele; imediat ce îţi alegi unul, un 

model mai bun apare pe piaţă. 

 

  

Q Ce înseamnă sărutul?  

A1 Pe mâna = te ador.  

A2 Pe obraz = să fim prieteni.  

A3 Pe gât = te doresc.  

A4 Pe buze = te iubesc.  

A5 Oriunde altundeva... Să nu ne lăsăm duşi de val! 
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Erau doi reni. Unul era numai coaste şi celălalt era 

numai coarne. De aceea, pe unul îl chema Costel şi pe 

celălalt Cornel. 

 

  

  Poliţia a bătut la uşa mea astăzi:. 

– Unde ai fost azi-noapte la ora 8:05?, mă întreabă 

ofiţerul. 

–E oarecum jenant să vă spun, dar la ora aceea am 

urcat cu soţia mea în cameră să facem dragoste, i-am zis. 

– Asta e adevărat, strigă soţia mea din hol, dar 

dracu’ ştie unde erai la 8:06! 

 

  

Când am ajuns la vârsta de pensionare, m-am 

prezentat la oficiul de pensionare de care aparţin. Doamna 

de la tejghea mi-a cerut actele personale, să-mi verifice 

vârsta. Am căutat prin buzunare, dar mi-am dat seama că 

le-am uitat acasă. Am spus că mă întorc mai târziu cu 

actele. Doamna, ca să mă scutească de un drum, îmi spune:  

– Descheiaţi-vă cămaşa!  

Firele de păr cărunţite de pe piept au evadat de 

sub cămaşă. 

– Aceste fire cărunte sunt destule dovezi, mi-a spus 

femeia şi a preluat formularele completate. 

Ajuns acasă, i-am povestit foarte agitat nevestei 

cele întâmplate la oficiul de pensii. La care, nevastă-mea:  

– De ce nu ţi-ai dat jos şi pantalonii? Puteai primi şi 

pensie de handicapat! 
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Până m-am însurat, mă întrebam de ce un rege 

poate fi încoronat la opt ani, dar nu se poate căsători decît 

după ce a împlinit şaisprezece. Recent, mi-am dat seama: 

Una e să conduci o ţară, alta, o femeie! 

 

  

Pe vremurile mele, bărbaţii căutau pe plajă femei 

frumoase, acum caută WiFi gratuit. 

 

  

Femeia este ca Google: nici nu termini propoziţia şi 

deja-şi dă cu presupusul... 

 

  

Este adevărat, alcoolul ucide oameni, dar să nu 

uităm câţi s-au născut din cauza lui! 

 

  

– Ce să-i fac soțului meu să nu mai bea și să nu mai 

facă scandal? 

– O înmormântare frumoasă 

 

  

Se întoarce Adam acasă şi o găseşte pe Eva frecând 

cu o piatră încinsă nişte frunze de smochin: 

– Ce faci nevastă?! 

Eva răspunde răstit: 

– Nu vezi, măi barbate? Treburi casnice. Îţi calc 

câteva perechi de chiloţi! 
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Baţi cumva vreun apropo? 

 

  

– Eşti fata visurilor mele! Frumoasă, spirituală, 

amuzantă... 

– Spui toate astea doar ca să mi-o tragi! 

– ... şi incredibil de inteligentă! 

 

  

Mama gravidă îşi întreabă copilul de cinci anişori: 

– Ce vrei să îţi aducă barza, un frăţior sau o 

surioară? 

– Mămico, de la barză nu vreau nimic, dar dacă nu 

te doare prea tare păsărica, aş dori o bicicletă... 
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– Iubitule, descrie dragostea pe care mi-o porţi... 

– E ca şi cum aş număra stelele... 

– Oau! Adică... infinită? 

– Nu, pierdere de timp. 

 

  

O pereche stă pe bancă în parc. Răcoare. 

– Pot să-mi încălzesc mâinile între picioarele tale?, 

întreabă el. 

– Dar la urechi nu ţi-e frig?, e curioasă ea. 

 

  

Într-o familie: 

– Tată, de câte feluri sunt sânii?, întreabă fiul. 

– Sânii sunt de trei feluri: sânii de la 20 de ani sunt 

ca pepenaşii, rotunzi şi frumuşei. Sânii de la 35-40 de ani 

sunt ca perele, atârnă puţin, dar încă merg. Iar sânii de la 

50 de ani sunt ca cepele. 

– De ce?!, se miră fiul.  

– Pentru că îi vezi şi te fac să plângi!... 

– Dar penisurile de câte feluri sunt?, întreabă fiica. 

Mama, bucuroasă, îi răspunde: 

– Penisurile sunt de trei feluri: penisul de la 20 de 

ani este mare şi puternic ca stejarul, penisul de la 35-40 de 

ani este ca o liană, flexibilă, dar încă de încredere, iar 

penisul de la 60 de ani este ca pomul de Crăciun. 

– De ce?!, se miră fiica. 

– Pentru că este mort de la rădăcină, iar globurile 

sunt doar de decor!... 
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O doamnă distinsă intră într-un butic elegant de 

pălării. 

 Cu ce vă putem servi? 

 Mi-aş dori o pălărie mare, cu ceva romantic, poate 

cu o tentă bleu sau verde, poate cu flori sau cu fructe 

stilizate... 

 Concret, la ce vă gândiţi? 

 Concret, la o partida de sex. Dar ar fi bună şi o 

pălărie frumoasă... 

 

  

Trei femei stăteau de vorbă pe timpul lui Ceaşcă 

despre posibilitatea contracepţiei. 

Prima spune:  

– Pe mine mă doare fix în fund! Soţul meu este 

ginecolog şi în caz că rămân, îmi face el un chiuretaj. 

A doua spune:  

– Şi pe mine mă doare fix în fund! Soţul meu este 

farmacist şi îmi aduce pilule anticoncepţionale, deci nu am 

probleme! 

A treia spune:  

– Şi pe mine mă cam doare în fund, deja de câteva 

săptămâni persistă durerea!  Dar barbatu-meu mi-a zis că 

o să mă obişnuiesc... 

 

  

Vând BMW, în stare excepţională, an de fabricaţie 

2010. L-aş păstra pentru mine, dar soţia a luat astăzi 

carnetul după a şaptea încercare! 
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Uite, pisicuţo, blegul ăla nu are prietenă şi de aia stă 

toată ziua şi citeşte bancuri cu femei! 

 

  

Într-o zi, un bătrân a luat un coș și s-a dus să 

culeagă niște fructe din livada de lângă lac. Când a ajuns 

acolo, a observat niște fetișcane care se scăldau. Fetele au 

intrat repede în apă până la gât și i-au strigat:  

 Nu ieșim din apă până nu pleci, boșorog pervers! 

 Stați, le-a zis bătrânul, nu sunt aici ca să vă văd 

dezbrăcate. Am venit doar să dau de mâncare la crocodil! 

MORALA: Indiferent de vârstă, când vine vorba de 

femei dezbrăcate, bărbații se orientează rapid! 

 

  

Ştiu că nu sunt prea frumos, dar să se prefacă 

prostituatele că aşteapta autobuzul atunci când mă văd, 

asta e prea de tot! 
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Nu mai făcusem sex de şase luni până aseară, când 

m-a sunat fosta prietenă spunându-mi că vrea să facem 

dragoste. Nu spun ca eram mort de nerăbdare, dar m-a 

prins radarul de două ori până am ajuns la ea acasă. Ceea 

ce e ceva, având în vedere faptul că mergeam pe jos. 

 

  

Soţul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie. 

 Iar tocană de pasăre? 

 Dragule, tu nu ştii ce vrei: luni îţi place tocana, 

marţi, miercuri, joi, la fel, îţi place; şi, deodata, vineri nu-ţi 

mai place! 

 

  

Dragă redacţie, 

numele meu este Marinela şi sunt din Puieşti, 

judeţul Vaslui. Vă scriu aceste rânduri pentru că am o 

mare problemă. Încă sunt virgină, deşi am ajuns la vârsta 

de 17 ani. Credeţi ca verişorii mei sunt gay? 

 

  

M-am dus cu nevastă-mea la psihiatru. 

 Cu ce pot să vă ajut?, ne-a întrebat psihiatrul. 

 Băieţelul nostru are o iubită imaginară, i-a răs-

puns nevastă-mea. 

 Nu vă faceţi griji. Este ceva normal să aibă o 

imaginaţie bogată care-l ajută să se dezvolte. Este foarte 

comun acest lucru, ne-a zis doctorul. 

 Doctore, dar noi n-avem copii, i-am zis eu. 
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Cerbii carpatini, cu cât au coarnele mai mari, cu 

atât se consideră mai frumoși. 

La bărbați e invers. Cu cât au coarnele mai mari, cu 

atât sunt mai frumoase femeile lor. 

 

  

Am oprit maşina pe centură şi o fată s-a apropiat 

făcându-mi semn. Deschid geamul şi o întreb: 

 Cât? 

 20 de lei! 

Ieftin, mă gândeam eu! I-am întins 20 de lei şi 

nenorocita mi-a dat două cutii de pocnitori!  

 

  

De Crăciun i-am cumpărat nevestei mele o geacă 

din piele de elefant. 

 Ești culmea! Doar ți-am spus că vreau o geacă din 

piele de leopard!, mi-a zis. 

 Regret, iubito, dar nu sunt leoparzi așa mari! 

 

  

Dacă aş avea un euro pentru fiecare dată când 

cineva mi-a zis că sunt frumos, acum aş avea un euro. 

Mulţumesc, mamă! 
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Bărbatul, o fiinţă nefericită 
 

 O cercetare ştiinţifică recentă a descoperit că 

bărbatul este fiinţa cea mai nefericită, pentru că: 

 1. El are ţâţe fără lapte, ouă fără coajă, cocoşel fără 

aripi şi sacul fără bani. 

 2. Dacă o pocneşti, se cheamă maltratarea femeii. 

Dacă te pocneşte ea, e autoapărare. 

 3. Dacă iei o decizie fără să o întrebi, eşti nesimţit. 

Dacă ea ia o decizie fără să te consulte, e femeie 

emancipată. 

4. Dacă îi ceri să facă ceva ce nu îi place, e 

dominare masculină. Dacă îţi cere ea, îi faci o favoare. 

5. Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria 

sumară, eşti pervers. Dacă nu, eşti homo... 

6. Dacă-i oferi flori, urmăreşti ceva. Dacă nu, eşti 

măgar. 

7. Dacă eşti mândru de realizările tale, eşti plin de 

tine. Dacă nu, eşti lipsit de ambiţie. 

8. Dacă o doare capul, e obosită. Dacă te doare pe 

tine, n-o mai iubeşti. 

9. Dacă vrei să faci dragoste prea des, eşti obsedat. 

Dacă nu, ai pe altcineva. 

 

 Şi vă mai întrebaţi de ce mor bărbaţii  

mai repede?!  
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Conform unui studiu, în România, la fiecare 

30 de secunde, o femeie este bătută. 

Bine, presupun că urmează să apară și un 

contrastudiu care va spune că în restul 

de 29 de secunde femeia nu tace. 

 

 
Când port o rochie scurtă,  

iar tu te vei uita numai  

în ochii mei, atunci...  

te voi crede! 

 


