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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.  

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 

culegătorului. Acestea reprezintă un pamflet şi trebuie 

tratate ca atare.  

Selecţia, prelucrarea, ordonarea şi titlurile capitolelor ne 

aparţin. Volumul nu este destinat comercializării.  

Prezenta ediţie s-a realizat prin compararea volumelor de 

folclor umoristic internetist editate până acum, cu ajutorul 

unui soft de identificare a dublurilor realizat de Mihai Liviu 

Smarandache. 
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Oficierea căsătoriei este o formalitate 

absolut necesară pentru pronunţarea 

divorţului. 
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Pe data de 20 iulie 1969, comandantul misiunii 

Apollo 11, Neil Armstrong, a fost prima persoana care a 

pus piciorul pe Lună. Primele lui cuvinte, după ce a păşit 

pe Luna, au fost: 

- Un pas mic pentru om, un pas uriaş pentru 

omenire! 

Înainte însă de a intra în naveta spaţială, Neil 

Armostrong a spus următoarele cuvinte: 

- Mult noroc, domnule Gorsky! 

Multe persoane de la NASA au crezut ca este doar o 

remarcă vis-à-vis de vreun cosmonaut rival sovietic şi, din 

curiozitate, au căutat sa vadă dacă există o asemena 

persoană, însă nu au găsit pe nimeni cu acest nume nici pe 

lista cosmonauţilor ruşi, şi nici pe cea a americanilor. 

De-a lungul anilor, multe persoane l-au întrebat pe 

Armstrong ce a vrut sa spună cu „Mult noroc, domnule 

Gorsky!”, însă Armstrong a zâmbit de fiecare data, fără sa 

răspundă. 

Pe 5 iulie 1995, în Tampa Bay – Florida, în decursul 

unui interviu, un reporter i-a pus iarăşi aceasta întrebare. 

În sfârşit, de data asta Armostrong a putut să 

răspundă, pentru că domnul Gorsky murise: 

- În 1938, când eram copil, mă jucam cu o minge de 

baseball cu un prieten şi mingea a ajuns din greşeală în 

curtea domnului Gorsky, vecinul meu de atunci. 

Furişându-mă în curte, după minge, am auzit-o pe doamna 

Gorsky care striga la domnul Gorsky: „Sex?! Vrei sex?! Vei 

avea parte de sex de la mine doar când copilul vecinilor 

noştri va ajunge pe Lună!”. 
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Iadul paradisiac 
 

  

Adam şi Eva se plimbă prin Paradis. 

EVA: Adam, mă iubeşti? 

ADAM: Am alternativă? 

 

  

De ziua lui, soţul primeşte din partea soţiei un 

şampon împotriva căderii părului. 

- Dar mie nu-mi cade părul, iubito... 

- Nu-i nimic, dă-i-l colegei tale de serviciu, ei îi cade ! 

 

  

După o cină selectă la cunoscuţi, soţia către soţ: 

- Dragule, nu ţi-a fost ruşine să te duci de cinci ori cu 

farfuria după mâncare? 

- Nu, de fiecare dată spuneam că e pentru tine. 

 

  

- Ai tupeu sa vii la ora asta acasă? Te aştept de 

câteva ceasuri cu lumina aprinsă, strigă soţia, revoltată. 

- Şi aştept de câteva ceasuri în faţa casei, să te culci... 

 

  

Q Care e diferența dintre o soție și o femelă 

hipopotam? 

A Una e grasă și are gura mare și cealaltă trăiește în 

Africa. 
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Un tip îşi sună prietena: 

- Alo, draga mea, ce-ţi plac mai mult, bananele sau 

căpşunile? 

- Eşti la piaţă? 

- Nu, la farmacie! 

 

  

Merge un tip cu nevasta să ia cina la restaurant. 

Farfuria de supă se varsă pe rochia ei cea noua. Supărată şi 

aşteptând sa fie consolată de soţul romantic, ea zice: 

- Uite cum arăt, ca o scroafă! 

El răspunde: 

- Şi te-ai mai şi murdărit pe deasupra... 

 

  

Într-o casă, la o oră târzie, sună telefonul. Soția 

răspunde şi vorbește cam 40 de minute. 

Soțul întreabă cu uimire: 

- Cum de ai vorbit așa de puțin?! 

- Ah, cineva a greșit numărul... 

 

  

Ion şi Maria, în pat, noaptea. La un moment dat, 

Maria, care nu avea somn, îl întreabă pe Ion: 

- Ioane, dormi? 

- Nu! 

- Mă iubeşti? 

Ion se întoarce pe partea cealaltă şi mormăie: 

- Dorm! 
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Un moşneag de nouăzeci de ani stătea pe o banca în 

parc, plângând. Un cunoscut trece pe lângă el şi-l întreabă 

de ce plânge. 

Printre lacrimi, bătrânul răspunde: 

- Iubesc o fată de douăzeci şi cinci de ani... 

- Şi ce-i rău în asta?, întreabă cunoscutul. 

Continuând să plângă, moşul răspunde: 

- Nu înţelegi... În fiecare dimineaţă, înainte ca ea să 

plece la lucru, facem dragoste. În pauza de prânz, vine 

acasă, îmi pregăteşte masa şi apoi facem din nou dragoste. 

Seara vine acasă cât de repede poate şi mai facem o 

repriză de sex. Iar după cina, toată noaptea facem sex 

nebun.... 

- Bine, dar ai o relaţie pe care şi-ar dori-o orice 

bărbat, mai ales la vârsta ta. Nu înţeleg, de ce plângi?! 

Printre lacrimi, bătrânul răspunde: 

- Am uitat unde stau... 

 

  

Un cuplu făcea dragoste mereu cu becul stins. Într-o 

noapte, în timpul actului sexual, soţia aprinde pe 

neaşteptate becul şi-l vede pe soţul ei cu un vibrator în 

mână. Înnebunită, sare jos din pat şi spune: 

- M-ai minţit de atâţia ani! Aştept o explicaţie! 

- Bine, dragă, m-ai prins: sunt impotent şi de aceea 

nu vroiam să aprinzi lumina, ca să nu afli tu.  

După o pauză, bărbatul întreabă: 

- Acum, că ştii, explică-mi şi tu un lucru: Cum dracu’ 

ai reuşit să-mi faci patru copii?! 
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Doi buni prieteni avocaţi, pasionaţi de schi, pleacă să 

schieze pe cel mai înalt munte, cu cel mai mare grad de 

dificultate. La un moment dat, îi surprinde o mare furtună 

de zăpadă, urmată de o avalanşă. Cu chiu - cu vai, se târăsc 

prin zăpadă şi, când pierduseră orice speranţă, ajung în 

faţa unui castel cocoţat în vârful muntelui. Fericiţi, bat la 

poartă, strigă şi, într-un sfârşit, apare stăpâna castelului, 

impersonată de o blondă superbă. 

- Ce vreţi?, îi întreabă aceasta. 

- Găzduire peste noapte, răspund ei. 

- Ştiţi, nu se poate... Soţul meu, Baronul, a murit abia 

de două săptămâni şi nu se poate ca eu, femeie singură, să 

primesc în toiul nopţii doi bărbaţi singuri... 

- Dar, doamnă, nu vă gândiţi că ne condamnaţi la 

moarte, zic ei... Suntem la 50 km de cea mai apropiată 

aşezare, afară se înnoptează şi mai este şi furtună... Vă 

rugăm! 

- Bine, se molcomeşte blonda, ar exista o soluţie... 

Dormiţi în grajd! 

- Vai, vă mulţumim, ne-aţi salvat viaţa. Vă promitem 

ca mâine, la prima oră, să plecam fără să vă deranjăm... 

Zis şi făcut. Cei doi de culcă în grajd. În timpul nopţii, 

unul dintre ei se ridică şi zice că trebuie să meargă să se 

uşureze... 

A doua zi, cei doi prieteni pleacă de dimineaţă fără 

să mai deranjeze stăpâna casei. La nouă luni după incident, 

la biroul de avocatură al celor doi soseşte un curier care 

înmânează o scrisoare unuia dintre ei. Acesta citeşte 

scrisoarea şi intră val - vârtej în biroul celuilalt. 



 

25 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

- Acum nouă luni, când am înnoptat la castelul 

blondei şi tu ai ieşit noaptea să te pişi, nu cumva ai intrat 

în casă la gazdă?! 

- Ba da... 

- Şi nu cumva aţi făcut... 

- Ba da... Na, ce vrei, ea, tânără văduvă, ai văzut şi tu 

cum arăta... Oameni suntem... 

- Aha!... Şi nu cumva te-ai recomandat cu numele 

meu?! 

- Ba da... Na, ce să fac? Ştii că eu sunt însurat... Tu eşti 

burlac, era mai simplu aşa... Dar de ce?! Ce s-a întâmplat? 

- Nimic... nimic... 

- Zi, omule, nu mă mai fierbe... Am dat de necaz, nu?! 

- Nu, boule... Să-mi fie de bine... Cucoana a murit luna 

trecută şi, pentru că alături de mine a trăit cea mai 

pasională noapte a vieţii ei, m-a trecut în testament ca unic 

moştenitor al averii ei de 50.000.000 milioane de dolari! 

 

  

LOGICĂ FEMININĂ 

- De ce ai întârziat? 

- Am ieşit târziu din casă... 

- Şi mai devreme nu puteai să ieşi?! 

- Deja era târziu să ies mai devreme! 

 

  

Ion, pe patul de moarte: 

- Marie, eu mor! Vreau să plec de pe lumea asta cu 

sufletul împăcat. Să ştii că te-am înşelat... 

- Ştiu, Ioane, că de aia te-am otrăvit!... 
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Două pensionare stau de vorbă: 

- Ieri l-am surprins pe bărbatu-meu când suna la 

telefonul erotic... 

- Şi ce măsuri ai luat? 

- L-am obligat să pună prezervativ pe receptor! 

 

  

Un prieten de-al meu s-a dus într-o deplasare peste 

hotare cu colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă o 

glumă, înainte de înapoierea acasă, i-au aruncat în valiză o 

cutie de prezervative. Ajuns acasă, soția îi despachetează 

lucrurile și găsește prezervativele. La întrebarea nerostită 

ce se citea în ochii soției, prietenul meu a improvizat pe 

loc: 

- La sosire, toți am primit cadou câte o cutie de 

prezervative. Eu, pe ale mele, normal că nu le-am folosit! 

O săptămână întreagă, colegii de serviciu au căutat 

explicații pentru soțiile lor despre modul cum au folosit 

prezervativele! 

 

  

Soţul şi soţia, aflaţi în luna de miere, intră într-un 

restaurant şi se aşază la o masă. Nimeni nu-i bagă în 

seamă. Ospătarul întârzie să-şi facă apariţia, dar cei doi se 

uită pofticios unul la altul, sorbindu-se din ochi. 

- Ah, ce dulce eşti! Îmi vine să te mănânc, zice el. 

- Şi eu aş face al fel cu tine!, zice ea. 

- De băut ce aţi dori să vă aduc?, întreabă ospătarul, 

căzut în decor. 
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Soţia către soţ: 

- Iar te duci la cârciumă, nenorocitule?! Săptămâna 

viitoare trebuie să plătim întreţinerea! 

- Stai liniştită, mă întorc până atunci! 

 

  

SFATUL MAMEI 

- Înainte de toate, fata mea, ai grijă ca bărbatul pe 

care îl alegi să fie inteligent şi frumos. Să nu faci ca maică-

ta, care s-a gândit numai la bani! 

  

  

- Nu mă pot căsători cu bărbatul pe care mi l-aţi ales 

voi! E prea bătrân! 

 - Ei, şi, ripostează mama, doar nu trebuie să-l fierbi! 

 

  

ORDINE FEMININĂ 

SOŢUL: Unde este zahărul? 

SOŢIA: Eşti orb, nu-l vezi?! E în borcanul de cafea, pe 

care scrie „Sare”. Dar momentan e gol! 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Nu înţeleg, dragă, cum s-a putut căsători Mimi cu 

unul cu cincizeci de ani mai mare ca ea... 

- Simplu! Când cineva îţi dă un carnet de economii 

cu multe zeci de milioane, nu te mai uiţi când au fost 

depuşi banii! 
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Doi soţi stau de vorbă la o cafea: 

- Mi-ai simţit lipsa, draga mea? 

- Când, iubitule?! 

- Ieri şi azi-noapte! 

- De ce, iubitule?! Nu ai dormit acasă? 

 

  

- Doctore, ce mă fac cu nervii soţului meu? A devenit 

insuportabil! 

- Ieşiţi amândoi la plimbare! 

- Unde? 

- În direcţii diferite! 

 

  

Soţul şi soţia ajung prea târziu pe peronul gării. 

Furios, el începe să strige: 

- Dacă nu te fardai atât, ajungeam la timp să prindem 

trenul! 

- Dacă nu te grăbeai atât cu bărbieritul, acum nu am 

mai fi avut atât de aşteptat până la trenul următor! 

 

  

Soţul îşi întreabă soţia: 

- Spune-mi, iubita mea, ai fost cu mulţi bărbaţi până 

la mine? 

Ea lasă ochii în jos şi tace. După o jumătate de oră, 

soţul o întreabă: 

- Te-ai supărat cumva?! 

- Nu, nu am terminat de numărat! 
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- De ce nu mai eşti prieten cu Petrică? 

- Am iubit amândoi aceeaşi fată. Eu am renunţat din 

prietenie, iar Petrică s-a căsătorit cu ea. 

- Şi ce s-a întâmplat? 

- De atunci mă urăşte. 

 

  

Proaspătul soţ vine cu un buchet mare de flori. Soţia 

se dezbracă, se întinde goală pe canapea şi depărtează 

picioarele. 

- Iubitule, asta este pentru florile tale!, şopteşte ea, 

languros. 

- Dar cum, iubito, se miră soţul, nu mai avem nicio 

vază goală în casă?! 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Ai văzut, draga mea, ce copii dulci are Mimi? 

- Da, dar este normal să fie aşa! 

- De ce?! 

- La câtă zaharină a luat în loc de anticoncepţionale... 

Şi bârfa continuă: 

- Suzi este foarte supărată! 

- De ce, draga mea?! 

- L-a invitat pe logodnicul ei să vadă unde lucrează şi 

l-a prins sărutându-se cu un manechin. 

- Tentaţia e mare! 

- Partea proastă este că magazinul ei e profilat pe 

lenjerie masculină!... 
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Soţia a dispărut de acasă şi soţul se adresează, în 

disperare de cauză, poliţiei. Aici i se cere o declaraţie în 

care să descrie amănunţit înfăţişarea soţiei. 

 -Bine, zice omul necăjit, dar promiteţi-mi că n-o să-i 

arătaţi nimic din ce-am să scriu! De-abia mi-au trecut 

vânătăile şi cucuiele! 

 

  

Se întâlnesc două femei măritate. 

- Ai o rochie frumoasă! De unde ai cumpărat-o? 

- De la cel mai scump magazin. Este penultimul 

strigăt! 

- De ce penultimul?! 

- Păi, ultimul va fi al soţului meu, când va vedea cât 

am dat pe ea! 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Vai, dragă, ce a mai îmbătrânit Mihaela de când s-a 

căsătorit cu ticălosul ăla! 

-Da, draga mea, ai dreptate! De necrezut! Şi când te 

gândeşti că, pe vremuri, erau de-o vârstă... 

 

  

Se întâlnesc două bune prietene: 

- Suzi, draga mea, porţi o rochie minunată astăzi ! 

- Mersi! Dar nu cred că m-ai văzut vreodată cu ceva 

urât pe mine!... 

- Ba da, cu soţul tău! 
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Fifi se duce la ghicitoare: 

- Cât de curând, frumoasa mea, vei face cunoştinţă 

cu un tânăr înalt, frumos şi foarte bogat, care te va cere de 

nevastă. 

- Formidabil!, zice Fifi. Ce fericită sunt!  

Dar apoi se întristează brusc... 

- De ce te-ai întristat, frumoasa mea? 

- Dacă o fi aşa cum spui matale, ce fac eu cu bărbatul 

meu şi cu cei trei copilaşi pe care-i am acasă? 

  

  

- Dacă, după orele de serviciu, intru şi eu cu prietenii 

la bar, soţia mea nu-mi vorbeşte cinci zile... 

- Şi cât te des te duci cu prietenii la bar? 

- O dată la cinci zile!  

 

  

Două femei stau de vorbă: 

- Ţie, draga mea, ce cărţi ţi-au fost de folos în viaţă şi 

în căsătorie? 

- Cartea de bucate a mamei şi cartea bancară a lui 

tăticu... 

 

  

- Mimi, dă-mi voie să ţi-l prezint pe soţul meu. Ne-

am căsătorit de două zile. 

- Oh, Suzi, mă pui într-o situaţie delicată. Pe tine nu 

pot să te felicit, pentru că nu-l cunosc pe domnul, iar pe 

dumnealui nu pot nici atât, pentru că te cunosc pe tine... 
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Soţia îi spune soţului: 

- Ai vorbit în somn! 

- Şi ce te miri?! E singura ocazie când pot deschide şi 

eu gura... 

  

  

Două prietene mai în vârstă stau de vorbă: 

- Ai auzit, dragă, vestea?! Corina s-a căsătorit cu unul 

de două ori mai mare decât ea! 

- Imposibil! Nimeni nu poate trăi atât! 

 

  

- Ai văzut-o pe noua soţie a directorului nostru? Ce 

femeie! Toţi bărbaţii întorc capul după ea! 

- Cum aşa?! Mi s-a spus că e groaznic de urâtă! 

- Tocmai de aceea! 

 

  

- De ce s-au căsătorit ăştia doi?, se întreabă o femeie 

singură. Nu se potrivesc deloc! 

- Contrariile se atrag, draga mea! 

- Cum aşa?! 

- Ea este gravidă, el nu! 

 

  

Alte două prietene stau de vorbă: 

- Despre Suzi poţi să spui orice, dar nu că e infidelă! 

- Cum aşa? 

- Păi, este la al patrulea bărbat şi are acelaşi amant... 
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Cu bruma de bani strânşi la nuntă, tinerii căsătoriţi 

îşi cumpără un automobil. Soţia pleacă să facă şi ea o cursă 

cu maşina cea nouă, dar, după numai o oră, vine acasă, udă 

- leoarcă. 

- Ce s-a întâmplat?!, o întreabă soţul. 

- A intrat apa în carburator. 

- Extraordinar! Şi ai încercat s-o scoţi tu singură?! 

- Nu, iubitule! Apa e tot în carburator, iar maşina 

este încă în Dâmboviţa! 

 

  

Mimi şi Suzi stau la poveşti. 

- Dragă Mimi, am început să colecţionez antichităţi! 

- Ştiu, Suzi! Ţi-am văzut soţul... 

 

  

Alte două prietene stau de vorbă: 

- Când Ghiţă mi-a cerut mâna, m-am zăpăcit aşa de 

tare, că am uitat să-i spun că am mai fost căsătorită de trei 

ori! 

- Şi până la urmă ce i-ai spus, dragă? 

- Că sunt virgină! 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Vai, dragă, mult îi trebuie unei femei să găsească 

bărbatul ideal! 

- Să ştii că pe mine chestia asta nu m-a împiedicat să 

mă căsătoresc între timp... 
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Două actriţe vorbesc despre o prietenă comună. 

- Nu pot s-o înţeleg pe madam Popescu. S-a căsătorit 

cu criticul care o ataca cel mai tare în articolele sale. De ce 

să facă asta? 

- Hm!, fiindcă este o femeie deşteaptă! Tu vezi vreo 

metodă mai bună să te răzbuni pe un porc ca ăla?! 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Care dintre admiratorii mei crezi că se va întrista 

mai tare când o să mă mărit? 

- Cel cu care te vei mărita, dragă! 

 

  

- Soţul meu este un nesuferit. După el, toate femeile 

frumoase sunt încrezute şi proaste! 

- Ştie el ce ştie! Dar nu înţeleg, cu ce te afectează asta 

pe tine? 

 

  

- Auzi, ciudăţenie! Soţului meu nu-i place lenjeria 

neagră! Ce părere ai de asta? 

- Spal-o mai des, scumpo! 

 

  

- Ştii, draga mea, eu nu am de gând să mă mărit pană 

nu împlinesc treizeci de ani. 

- Eu nu am de gând să împlinesc treizeci de ani până 

nu mă mărit! 
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Două prietene stau de vorbă: 

- Am auzit că te măriţi! 

- Da, este adevărat! 

- Dar ştii că viitorul tău soţ se cam bâlbâie! 

- Nu mă deranjează câtuşi de puţin! Tot nu va apuca 

să spună mare lucru în faţa mea! 

 

  

În miez de noapte, se aude soneria de la intrare. 

Doamna Vasilescu, somnoroasă, deschide uşa şi dă nas în 

nas cu patru bărbaţi beţi - criţă. 

- Scuzaţi, dumneavoastră sunteţi doamna Vasilescu?, 

întreabă unul dintre ei, căzând în fund. 

- Da, eu sunt, răspunde doamna, revoltată. Ce doriţi? 

- Stimată şi onorată doamnă, unul dintre noi este 

soţul dumneavoastră, însă nu ştim care. Ajutaţi-ne, vă 

rugăm! 

 

  

- Logodnicul meu spune că, de câte ori ne întâlnim, 

sunt tot mai frumoasă! 

- Nu crezi, draga mea, că ar fi cazul să-l întâlneşti 

mai des? 

 

  

- Cât de complicată este viaţa! 

- De ce, dragă?! 

- A trebuit să mă căsătoresc cu Vasilică, pentru a-l 

face pe Mitică să înţeleagă că Marinică nu mă interesează!  
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- Ce dificil e astăzi cu femeile, se plânge un bătrân 

unuia mai tânăr. Pe vremea mea, existau doar două poziţii: 

vrei sau nu vrei ! 

 

  

Soţul moare şi ajunge în rai. Acolo vede zeci de mii 

de femei, învârtindu-se pe loc, unele mai încet, altele mai 

repede, iar altele foarte repede. ÎI întreabă, deci, pe Sfântul 

Petru: 

- Sfinte Petru, ce-au făcut aceste femei? De ce sunt 

pedepsite aşa?! 

- Toate au fost femei măritate, care şi-au înşelat soţii 

pe pământ. Cu cât au fost mai păcătoase, cu atât se învârt 

mai repede!  

Soţul se uită atent la toate femeile, apoi zice: 

- Doamne, ce bine că soţia mea nu este printre ele! 

Deci, scumpa de ea, nu m-a înşelat pe pământ... 

- Dar cum o cheamă pe soţia ta?, îl întreabă Sfântul 

Petru. 

- Maricica! 

- A, Maricica! Grozavă femeie!, zice admirativ Sfântul 

Petru. Să ştii că Maricica ta ne este de mare folos, este 

ventilatorul de la poarta raiului! 

 

  

Bulă şi Trulă stau la poveşti: 

- Spune-mi, prietene, ai poze cu nevastă-ta goală? 

- Nu, Doamne fereşte!, zice Trulă, revoltat. 

- Dar vrei să cumperi?, îl îndeamnă Bulă. 
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Două prietene stau de vorbă: 

- Draga mea, am auzit că divorţezi! 

- Este adevărat! 

- În cazul acesta, ţi-aş putea recomanda un avocat 

bun. 

- Îţi mulţumesc, draga mea, dar deja mi-am găsit un 

inginer simpatic! 

 

  

O femeie trebuia să treacă noaptea prin cimitir, însă 

îi era frică. La un moment dat, vede un tip care venea în 

întâmpinare şi-l roagă s-o conducă. Merg împreună, 

discută deschis, omul spune bancuri, femeia râde.  

La un moment dat, femeia spune:  

- Ce bărbat amuzant sunteţi, mi-ar place să ne mai 

întâlnim...  

- Oho, să mă fi văzut când eram în viaţă!... 

 

  

- Nu pot să cred ce tare a bătut vântul aseară!, îi 

spune Petrică unui prieten. Am ieşit să cumpăr nişte lapte 

pentru nevastă-mea, însă deodată a venit o rafală 

puternică şi m-a catapultat direct în cârciumă... 

 

  

Furioasă, soţia îi spune soţului: 

- La urma urmelor, tu ai fi preferat să mă mărit cu 

altul? 

- Nu, nici vorbă, eu nu vreau răul nimănui! 
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Două doamne discută la o îngheţată: 

- Femeilor din zilele noastre le trebuie ajutor la 

orice. Eu, însă, sunt o excepţie, fiindcă fac totul fără 

ajutorul bărbatului meu. 

- E adevărat, draga mea! Asta am admirat mereu la 

tine. Şi copiii i-ai făcut la fel! 

 

  

- Ei, prietene, nu te-am mai văzut de mult! Aud că te-

ai însurat. Cum arată soţia ta? 

- Minunat! Are pielea de piersică, ochii ca murele, 

buzele ca cireşele, obrajii ca... 

- Fii serios! Asta nu-i soţie, e salată de fructe! 

 

  

Doi bărbaţi căsătoriţi stau de vorbă: 

- Ieri, când m-am întors acasă, nevastă-mea a 

insistat să mergem la cinema! 

- Şi tu ce i-ai răspuns? 

- Că sunt obosit şi că muncesc toată ziua, dar dacă 

ţine neapărat, îi pot povesti eu filmul! 

 

  

- Iubito, spune soţul cu voce somnoroasă, închide 

televizorul, aprinde veioza, adu-mi ceaiul şi papucii! 

- Nu se poate, iubitule!, îi şopteşte soţia. 

- De ce să nu se poată?! Douăzeci de ani s-a putut şi, 

brusc, acum nu se mai poate?! 

- Acum suntem la operă... 
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Soţul se uita atent la soţia sa şi-i zice: 

- Rochia ta noua este prea îndrăzneaţă. Se vede totul 

prin ea. 

- Ei, şi?! O femeie cinstită nu are nimic de ascuns... 

 

  

- Tăticule, ce înseamnă „să faci din ţânţar armăsar"? 

- Întreab-o pe maică-ta, care transformă un pahar de 

bere într-un butoi!  

 

  

Soţul şi soţia se plimbă prin grădina zoologică. Se 

opresc în faţa elefanţilor. Soţia zice: 

 - Iubitule, nu vrei să mă fotografiezi lângă un 

elefant? 

- De ce, n-ai destule fotografii cu noi doi?  

 

  

Se întâlnesc doi prieteni: 

- Am auzit, prietene, că te-ai însurat. Din dragoste 

sau din interes? 

- Pe ea am luat-o din interes şi banii ei, din dragoste. 

 

  

- Draga mea, cu cine ai stat de vorbă aproape o oră la 

o poartă?, întreabă soţul. 

- Cu Popeasca! 

- Şi de ce nu ai invitat-o înăuntru? 

- Era tare grăbită! 
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Copilul pârâcios: 

- Mămico, nenea care vine la noi s-a pupat cu soră-

mea... 

- Stai liniştit, puişor, peste două săptămâni sora ta se 

va căsători cu el. 

- Dar tăticul de ce nu se căsătoreşte odată cu 

guvernanta? 

 

  

Discuţie între doi prieteni. 

- Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac?!, întreabă unul cu 

disperare. 

- Dar ce s-a întâmplat, prietene? Ce-i cu tine? 

- Afară toarnă cu găleata, tu nu vezi? Iar soţia mea 

este în oraş. 

- Ei, şi ce dacă? Soţia ta este o femeie deşteaptă! 

Intră ea într-un magazin! 

- Tocmai de aceea sunt aşa de disperat! S-au dus 

toate economiile noastre! 

 

  

Într-un magazin de îmbrăcăminte, o doamnă se 

adresează vânzătorului: 

- Aş vrea să văd nişte rochii de doliu! 

- Da, doamnă! Vă putem oferi aceste cinci modele. Vă 

place vreunul dintre ele? 

- Cel cu dantelă şi cu decolteu adânc! 

- Să vi-l împachetez, doamnă? 

- Încă nu! Mai întâi să-mi procur otrava! 
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Vasile îl întreabă pe Pandele: 

- Ai auzit expresia "Are balta peşte" când e vorba de 

o relaţie? 

- Sigur că da. Dar de ce întrebi? 

- Păi eu tot stau şi mă gândesc, cum dracu' cu tot 

peştele ăsta din "baltă", eu m-am ales cu ditamai balena de 

Maricica?... 

 

  

Vorbesc doi prieteni: 

- I-am făcut curte o săptămână întreagă și ea m-a 

respins! 

- Cum i-ai făcut curte? 

- I-am dat invite la jocuri, like la poze, am felicitat-o 

de 8 Martie pe facebook!... 

  

  

- I-am cumpărat soţiei mele pentru ziua ei de 

naştere un lanţ... 

- Bine ai făcut, prietene, şi eu abia o mai ţin pe a 

mea... 

 

  

Încântat de isteţimea fiului său de şase ani, soţul îi 

spune consoartei: 

- Uite-l ce deştept este! Inteligenţa o moşteneşte de 

la mine, ţi-e clar, nu?! 

- Sigur, scumpule! Pe cea moştenită de la mine o 

păstrează pentru când va fi adult. 
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Lola şi Lulu discută la o cafeluţă: 

- Ia gândeşte-te, câţi tineri vor fi neferici când mă voi 

mărita... 

- Dar, de ce? De câte ori vrei să te măriţi? 

 

  

- Săptămâna viitoare, stimată doamnă, vom lucra cu 

inconștientul!, spune psihologul. 

- Nu cred că soțul meu vrea să vină!... 

 

  

- Mă duc la bar, ia-ţi geaca pe tine!, spune soţul. 

Soţia, nespus de fericită că e băgată în seamă: 

- Asta înseamnă că mă iei cu tine, iubitule? 

- Nu, opresc căldura. 

 

  

Doi prieteni stau de vorbă despre al treilea. 

- Bietul Costică, n-a avut noroc nici cu o nevastă, nici 

cu alta! Mare ghinionist! 

- Cum aşa?! 

- Prima i-a fugit cu un director de întreprindere! 

- Şi a doua? 

- A doua a rămas! 

 

  

- Vreţi să divorţaţi după douăzeci de ani de căsnicie? 

- Domnule judecător, credeţi că nu am suferit de 

ajuns? Ce mai vreţi de la mine?! 
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Două prietene stau de vorbă: 

- Draga mea, ce ai primit cadou de ziua ta? 

- Un copilaş frumos. 

- Eu te-am întrebat ce ai primit de la soţul tău! 

 

  

O tânără măritată cu un văduv se întâlneşte cu o 

prietenă: 

- De ce eşti aşa de amărâtă? 

- Păi, ştii, auzisem că dacă te măriţi cu un preot devii 

preoteasă, dacă te măriţi cu un capitalist, devii capitalistă, 

cu un ofiţer, devii ofiţereasă, iar eu m-am căsătorit cu un 

văduv, dar... degeaba. 

 

  

Un bărbat spală vasele. Copilul se apropie şi-l 

întreabă: 

- Tăticule, ce este acela, un bigam? 

- Este un idiot care spală de două ori mai multe 

farfurii decât mine! 

 

  

Două vecine se întâlnesc pe holul blocului. 

- Ah, ce bine că te văd, vecino! Veneam la dumneata 

să te rog ceva! 

- Ce anume? 

- Să-mi împrumuţi şi mie făcăleţul tău! 

Vecina refuză: 

- Nu pot, zău! Nici al meu nu a venit acasă de aseară! 
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Doi soţi stau de vorba la o cafea. El spune trist: 

- Am fost un tâmpit când m-am însurat cu tine! 

- Aşa este, iubitule! Dar am sperat că te vei schimba, 

cât de cât, cu vremea! 

 

  

- Ce face mama ta? 

- Ce vrea ea! 

- Dar tatăl tău? 

- Tot ce vrea mama! 

 

  

O nevastă cârcotaşă îşi acuză soţul de laşitate:  

- Băi, dacă ar fi acum război, tu, ca un laș, ai rămâne 

acasă cu mine... 

- Ţi se pare că a rămâne acasă cu tine nu este o 

dovadă de curaj? 

 

  

O femeie mai în vârstă o ceartă pe cea tânără: 

- Am auzit că vrei să te desparţi de soţul tău, unul 

dintre cei mai tineri şi capabili directori din oraşul nostru. 

Ce te-a apucat?! 

Tânăra ripostează: 

- Da, negreşit vreau să divorţez. Nu mai pot suporta, 

nu mă satisface, nu mă iubeşte, nu mă doreşte, nu-i pasă 

de mine! Ori de câte ori mă dezbrac şi mă aşez pe 

genunchii lui, începe să dicteze fel de fel de adrese şi aşa o 

ţine până dimineaţa... 
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- Martor, ce ne poţi spune despre pârâtă? 

- Domnule judecător, pârâta este o femeie foarte 

harnică; găteşte, spală, face curăţenie. 

- Şi cum ţi-ai dat seama că e căsătorită cu 

reclamantul? 

- Păi, după scandalurile şi înjurăturile pe care le 

auzeam zilnic. Asta dovedeşte că erau un cuplu obişnuit! 

 

  

- Soţul meu m-a părăsit de zece ani, domnule 

judecător. 

- Aveţi copii? 

- Da, opt! Cel mai mare are nouă ani, cel mai mic - 

doar şase luni. 

- Păi, spuneaţi că v-a părăsit de zece ani! 

- Da, însă din când în când vine să-şi ceară scuze. 

 

  

Noaptea târziu, telefonul. Soţia ridică receptorul: 

- Scumpo, sunt eu. Vin acasă. Nu am întârziat prea 

mult, nu? 

- Nu, scumpule. 

- Dar, pot să vin cu 7-8 prieteni? 

- Desigur, scumpule. 

- Mai stăm, mai vorbim... 

- Da, scumpule; va pregătesc rapid nişte sandvişuri, 

o gustare, ceva? 

Bărbatul tace, apoi spune: 

- Mă scuzaţi, sigur am greşit numărul... 
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- Iubitule, am cumpărat o carte, m-am apucat să o 

citesc, dar la pagina a treia am adormit. Ce să fac cu ea? Să 

o pun la loc în bibliotecă? 

- Iubita mea, să nu faci prostia să pui o asemenea 

carte valoroasă în bibliotecă. 

- Dar unde, iubitule? 

- În dulăpiorul cu medicamente! 

 

  

Văduva aduce fotografului o poză cu răposatul soţ. 

- Puteţi să măriţi această fotografie?, întreabă ea. 

- Bineînţeles, doamnă! 

- Dar să-i scoateţi pălăria, puteţi? 

- Da, se poate. Părul cum îl avea? 

- Dar de ce întrebaţi? Veţi vedea şi singur, după ce-i 

scoateţi pălăria! 

 

  

La o şedinţă de spiritism, o doamnă îşi cheamă soţul 

decedat: 

- Tu eşti, iubitule?, întreabă văduva, parcă simţind 

prezenţa spiritului. 

- Da, eu sunt, soţul tău!, răspunde o voce. 

- Eşti fericit? 

- Foarte fericit şi liniştit! 

- Mai fericit şi mai liniştit decât erai cu mine? 

- Mult mai fericit şi mai liniştit! 

- Dar unde te afli acum, dragule? 

- În infern! 
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O doamnă se duce la medicul de familie cu ambii 

ochi învineţiţi: 

- Dar ce aţi păţit, doamnă? 

- Ştiţi, soţul meu... 

- Bine, dar spuneaţi că este plecat într-o călătorie de 

afaceri!... 

- Şi eu am ştiut la fel, doctore! 

 

  

Două doamne stau de vorbă: 

- Deşi are optzeci de ani, soţul meu continuă să 

urmărească pe stradă tinere frumoase. Ce să fac? Sunt 

foarte geloasă! 

- Nimic. Nu este grav şi nu există riscul să-l pierzi! 

- Aşa crezi tu? 

- Da. Eu am un câine bătrân care tot aleargă după 

maşini, dar până acum nu a prins niciuna. 

 

  

- Am impresia că m-ai luat de nevastă numai fiindcă 

l-am moştenit pe unchiul meu. Este adevărat? 

- Nu fi caraghioasă, iubita mea! Ştii bine că te-aş fi 

luat de soţie, indiferent pe cine ai fi moştenit! 

 

  

- Scumpule, mi-ai promis că de ziua mea mă duci să-

mi arăţi nişte blănuri grozave. 

- Da, n-am uitat. Hai, repede, să prindem deschis la 

Grădina Zoologică. 
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Soţia se priveşte de o oră în oglindă, apoi îşi întreabă 

soţul: 

- Scumpule, ce crezi că s-ar potrivi în astă-seară la 

pălăria mea cea nouă? 

- O pană de curent! 

  

  

Doi prieteni se întâlnesc după multă vreme: 

- Ei, prietene, cum e viaţa de bărbat însurat? 

- Excelentă! Am reuşit să strâng şi o mică avere! 

- Grozav! Din ce? 

- Din aia mare pe care am avut-o înainte! 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Draga mea, am auzit că aseară ai fost la concert cu 

soţul tău. Ce ai ascultat? 

- Ce să ascult, draga mea? Aceleaşi şi aceleaşi 

poveşti: Popescu a păgubit banca de o sută de milioane de 

lei, Ioneasca s-a ales de la amant cu o blană nouă, 

Georgeasca a născut gemeni, dar nu se ştie cu cine... 

- Da, într-adevăr, draga mea, grozav spectacol. Ce 

rău îmi pare că nu am fost şi eu! 

 

  

- Drept să-ţi spun, iubitul meu, mai bine mă lua 

dracu' decât să mă mărit cu tine! 

- Exclus, draga mea! 

- Şi ce mă putea opri? 
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Se întâlnesc doi prieteni. 

- De ce eşti aşa de necăjit, prietene?, întreabă unul. 

 - Soţia mea îmi face scandal tot timpul că n-are cu ce 

se îmbrăca! 

- De ce nu vă mutaţi la tropice, în acest caz? 

- Înseamnă că nu o cunoşti pe nevastă-mea! La 

tropice s-ar plânge că nu are ce dezbrăca. 

 

  

Prietena mea a strigat la mine: 

- Dispari! Pleacă din casa asta, să nu te mai văd! 

În timp ce mă îndreptam către uşă, a zbierat iar: 

- Sper să ai parte de o moarte lentă şi dureroasă, 

dobitocule! 

Atunci m-am întors şi i-am răspuns: 

- Aha, deci vrei să rămân?! 

 

  

Se întâlnesc doi prieteni: 

- Doamne, prietene, eşti de admirat! Ai o soţie atât 

de frumoasă, încât atunci când mă întâlnesc pe stradă cu 

ea şi o privesc, îmi spun: «Şi nu ne duce pe noi în ispită»... 

- Cât greşeşti! Dacă ai cunoaşte-o mai bine, ţi-ai 

spune: «Şi ne fereşte de cel rău»... . 

 

  

- Draga mea, este adevărat că te-ai certat cu soţul 

tău? 

- Calomnie, dragă! Nu ne-am certat, am divorţat! 
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Doi prieteni stau de vorbă: 

-În ultima vreme, soţia mea e mereu plecată: 

cumpărături, coafor, croitor. Abia dacă o mai văd o oră pe 

zi! 

- Săracul de tine! 

- De ce «săracul ce mine»? Nu-i chiar aşa de rău! O 

oră trece repede! 

 

  

- Doctore, ce ar trebui să fac ca să trăiesc o sută de 

ani? 

- Să-ţi petreci tot timpul liber alături de soţia 

dumitale!  

- Şi eşti convins, doctore, că astfel o să trăiesc o sută 

de ani? 

- Nu, dar aşa o să ţi se pară! 

 

  

Fosta mea prietenă mi-a îndoit capota de la maşină 

după ce ne-am despărţit. 

Într-un fel, mda, a fost şi vina mea, pentru că aveam 

viteză mare. 

 

  

Un domn intră într-un magazin de haine şi-i zice 

vânzătorului: 

- Aş vrea să fac un cadou soţiei mele! 

- Îmi pare rau, domnule, în acest magazin vindem 

numai articole de lux! 
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MIREASA: Acum, fiindcă te însori, sper că te laşi de 

prostii! 

MIRELE: Dragă, îţi jur că asta-i ultima pe care o fac! 

Avocatul familiei: 

- Soţia dumneavoastră mă roagă frumos să vă 

comunic în modul cel mai delicat cu putinţă că divorţează 

fiindcă sunteţi tâmpit, dobitoc, mitocan şi impotent! 

 

  

- Este adevărat că bărbatul tău te-a prins cu fostul 

soţ? 

- Da, închipuieşte-ţi, draga mea, cât de uitucă sunt! 

Mi-a scăpat faptul că am divorţat! 

 

  

- Nu puteţi divorţa. Aveţi trei copii şi fiecare dintre 

dumneavoastră vrea să i se încredinţeze câte doi minori în 

îngrijire. Mai aşteptaţi până se va naşte al patrulea copil!, 

hotărăşte judecătorul. 

După un an, judecătorul se întâlneşte cu cei doi soţi 

şi-i întreabă: 

- Tot mai vreţi să divorţaţi? 

- Da, domnule judecător, dar nu putem. Acum avem 

cinci copii, soţia a născut gemeni! 

 

  

O tânără căsătorită: 

- Mâine avem examen. Vine o femeie la curăţenie. Să 

vedem dacă ne acceptă... 
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- Am citit într-o revistă de specialitate că un adult 

trebuie să consume, în medie pe an, circa trei kilograme de 

sare, zice soţia la masă. 

- Tot ce se poate, draga mea, dar nu dintr-o dată!, 

zice soţul, refuzând ciorba. 

 

  

Două vecine stau de vorbă: 

 - Câţi ani are soţul tău? Niciodată nu mi-ai spus, deşi 

te-am întrebat. 

- Nu am nimic de ascuns, dragă! Patruzeci, între 

mine şi el este o diferenţă de zece ani. 

- Vai, dragă, dar arăţi foarte bine pentru cincizeci de 

ani! 

 

  

Tânărul căsătorit intră într-un compartiment de tren 

şi, aşezându-se faţă în faţă cu iubita lui consoartă, o 

întreabă grijuliu: 

- Stai comod, iubita mea? 

- Da, dragul meu!, îi răspunde ea cu dragoste. 

- Nu te trage curentul? 

- Nu, iubitule! 

- Atunci, dă-mi mie locul tău! 

 

  

- Am auzit că soţul tău este bâlbâit! Este adevărat? 

- Da, dar defectul se observă numai atunci când 

vorbeşte! 
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- Iubitule, înainte să ne căsătorim, mereu îmi 

cumpărai bijuterii şi cadouri scumpe… Cum se face că 

acum nu îmi mai cumperi? 

- Unde ai mai pomenit tu pescar care să dea 

mămăligă la peşte după ce l-a prins?! 

 

  

- Doctore, soţul meu are impresia că este televizor! 

 - N-aveţi nici o grijă, doamnă, o să-i prescriu cel mai 

eficient tratament! 

- Nu, nu, în niciun caz, doctore! Mai bine reglaţi-l pe 

programul doi! 

 

  

- De ce v-aţi bătut soţia?, întreabă judecătorul. 

Numai noi avem dreptul să pedepsim. 

- N-am chiar nimic împotrivă, domnule judecător. 

Ciomăgiţi-o! 

 

  

- Soţia mea dorea ca pe copilul nostru să-l cheme 

Mihai, iar eu voiam să-l cheme Victor. 

- Şi, până la urmă, la ce soluţie aţi ajuns? 

- Îi spunem Maria! 

 

  

- De ce a murit soţul tău? 

- De gripă. 

- Slavă Domnului că n-a fost ceva serios! 
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Două prietene se întâlnesc pe uliţa satului: 

- Vai, draga mea, cât mă bucur că te-ai împăcat cu 

soţul tău! Ieri, v-am văzut cum tăiaţi lemne în curte! 

- A, da! Împărţeam mobila... 

 

  

Un magnat îi telefonează soţiei: 

- Draga mea, ţi-am trimis un Ferrari şi un Picasso. 

Le-ai primit? 

- Da, iubitule, le-am primit! Dar care este Ferrari şi 

care Picasso? 

 

  

Într-un exces de iubire, soţul îi zice tinerei sale soţii: 

 - Te iubesc aşa de mult că, pentru tine, m-aş arunca 

imediat de la etajul cinci! 

- Dar noi locuim la etajul unu! 

- Nu-i nimic, iubito! Mă arunc de cinci ori! 

 

  

Vizitând un castel vechi, ghidul îi informează pe 

turişti: 

- În Camera Albastră a fost ucisă din gelozie soţia 

castelanului. 

Un turist care vizitase castelul şi înainte:  

- Acum o lună ne-aţi spus că a fost ucisă în pivniţă. 

Care este adevărul? 

- Adevărul este unul singur! În prezent, pivniţa este 

în reparaţie! 
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Soţul îşi găseşte nevasta în pat cu vecinul. După ce îl 

dă afară pe obraznic şi o pisează bine pe soţie, îi zice: 

- Să-mi faci tu mie una ca asta? 

- Nu sunt eu de vină, bărbate! 

- Dar cine, femeie? 

- Sărăcia în care trăim! Mi-a venit omul în casă şi nu 

am avut cu ce să-l servesc! 

 

  

- Ce să fac, doctore? De fiecare dată când vin acasă o 

găsesc pe soţia mea în braţele altuia! 

- Te duci calm la bucătărie, faci trei cafele şi-ti 

calmezi nervii! 

- Şi n-o să-mi facă rău atâtea cafele?  

 

  

În sala de aşteptare a maternităţii, sunt vreo zece 

bărbaţi care aşteaptă să vadă ce le-a adus barza. Apare o 

asistentă cu un copil în braţe şi se îndreaptă spre un 

bărbat. Un tânăr sare de la locul lui şi face scandal: 

- De ce nu respectaţi rândul? Eu am venit primul şi 

aştept aici de trei ore! 

 

  

- Cum vă descurcaţi cu sexul, dacă soţul tău doarme 

separat? 

- Foarte simplu! Când are chef, fluieră! 

- Şi când ai tu chef? 

- Mă duc la el şi-l întreb: «Ai fluierat, dragule?» 
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- Ce medalion frumos ai, draga mea! 

- Da, în el am o şuviţă blondă, amintire de la soţul 

meu. 

- Vai de mine, a murit? 

- Nu, a chelit. 

 

  

- Ieri m-am certat zdravăn cu soţul meu, zice Mimi 

către Fifi. 

- Şi cine a câştigat? 

- Bijutierul. 

 

  

Două bune prietene stau de vorbă: 

- Ieri i-am spus soţului meu că dacă nu-mi cumpără 

o rochie nouă, o să ies goală pe stradă! 

- Şi el ce-a răspuns? 

  - Că, dacă tot ies, să-i cumpăr şi lui o bere! 

 

  

Două bune prietene stau de vorbă la o cafea: 

- Ce a făcut soţul tău când a aflat că-l înşeli? 

- A dat fuga să-şi cumpere un bilet la Loto. 

 

  

Pârâtul spune judecătorului: 

- Deoarece soţiei i-au fost încredinţaţi toţi cei patru 

copii, rog ca toate celelalte bunuri pe care le-am dobândit 

împreună în timpul căsniciei să-mi fie încredinţate mie! 
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Mimi se plânge: 

- Aşa singură şi părăsită nu m-am simţit niciodată! 

- Cum naiba? Doar ai şi soţ, şi amant! 

- Tocmai de asta. Fiecare se bazează pe celălalt! 

 

  

Doi poliţişti: 

- Nevastă-mea e atât de proastă că, dacă pleacă de 

acasă, nu mai nimereşte să se întoarcă. 

- A mea e proastă, dar şi încăpăţânată, pe deasupra! 

De o lună i-am luat frigider şi ea tot cu mâna spală rufele! 

 

  

Două bune prietene stau de vorbă, la o cafea: 

- Soţul tău mi-a făcut avansuri. 

- Şi?! 

- Doar nu crezi că am cedat. 

- Mă miram eu să-i reuşească lui ceva. Mototolul! 

 

  

- De când am pierdut cheia de la pivniţă, nu m-am 

mai certat cu soţul meu! 

- Nu-i supărat că nu poate intra acolo? 

- Nu, e supărat că nu poate ieşi de acolo! 

 

  

METEO 

- S-ar putea ca la noapte să fie furtună, zice soţul. 

- Dacă vii devreme acasă, nu o să fie... 
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Două doamne stau de vorbă: 

- Bărbatul ăsta al meu nu-şi pune niciodată lucrurile 

la locul lor... 

- Chiar aşa?! 

- Da. Aseară, după ce a adormit, a trebuit să-i caut 

trei ore portofelul. 

 

  

În noaptea nunţii: 

- Draga mea, cred că mămica ta ţi-a dat unele sfaturi, 

să zicem, mai deosebite... 

- De ce să fie mai deosebite?! Tu nu faci sex la fel ca 

şi ceilalţi? 

 

  

Doi soţi se prezintă la o agenţie de turism: 

- Am dori să plecăm într-o croazieră! 

- Foarte bine! Daţi-mi paşapoartele dumneavoastră! 

- Poftim, dar avem o dorinţă. 

- Care? 

- Să ne rezervaţi locuri pe vase diferite! 

 

  

Două fete discută la un suc: 

-Auzi, dragă, am citit că 80% dintre bărbaţi 

consideră că toate disputele se rezolvă cel mai bine făcând 

dragoste. 

-Cu siguranţă că acest lucru ar revoluţiona jocul de 

hochei! 
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- Să ştii, zice soţia, că sunt foarte supărată pe tine. Nu 

mi-ai spus că ai mai fost căsătorit de două ori. De ce ai 

divorţat de celelalte două? 

- Păi, n-am divorţat. Prima soţie a murit după ce a 

mâncat nişte ciuperci care nu erau comestibile. 

- Şi a doua?   

- A doua a murit în urma unui traumatism cranian. 

N-a vrut să mănânce ciuperci! 

 

  

- Mărie, zice Ion, tare m-aş mai tăvăli cu tine în fân... 

- Măi Ioane, tu n-ai aflat că eu mi-s lesbiană? 

- Ce-i aia?!, se miră Ion. 

- Uite, o vezi pe femeia aia faină şi pogană de colo? 

Eu cu aia m-aş culca! 

- Măi Mărie, zice Ion după ce o studiază bine pe 

femeia respectivă, să ştii că şi eu mi-s lesbian... 

 

  

Doi buni prieteni stau de vorbă, la o bere: 

 - Totdeauna am susţinut că bărbaţii cei mai tâmpiţi 

au cele mai frumoase soţii! 

- Ai dreptate! Nevastă-ta este fermecătoare! 

 

  

Comentariu la primul mic-dejun după căsătorie: 

- Omleta n-ar fi arătat rău, dar nu ştiu ce a fost cu 

ouăle... Se prăjeau frumos, când, deodată, cojile au crăpat, 

iar albuşul şi gălbenuşul au curs în tigaie. 



 

67 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Ah, draga mea, să ştii că diseară n-o să pot veni 

acasă... 

- De ce, dragule? 

- Am o şedinţă şi rămân să dorm la ea.  

 

  

- Ţi-am fost fidelă douăzeci de ani... Ce mai vrei?! 

- Da, dar atunci când ne-am căsătorit, mi-ai spus că o 

să-mi fii până la moarte! 

- Recunosc, dar nu mi-am imaginat că o să trăieşti 

aşa de mult! 

 

  

- Bine, măi femeie, zice Mitică intrând pe uşă, te-am 

rugat să nu mai umbli dezbrăcată prin casă! 

- Iartă-mă, bărbate, am crezut că sunt zugravii! 

 

  

- Dragul meu, când ne vom căsători, vom avea patru 

copii. 

- De unde ştii tu atât de exact? 

- Pentru că ei stau acum la mama! 

 

  

- Bună ziua, doamnă! Sunt noua soţie a fostului 

dumneavoastră soţ. Am venit să recuperez câteva dintre 

lucrurile pe care le-a uitat aici după divorţ. 

- Şi care ar fi acelea? 

- Trei prosoape, două batiste şi apartamentul! 
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Soţia către soţ:  

- Când unul dintre noi va fi chemat la bunul 

Dumnezeu, eu mă voi retrage la ţară. 

 

  

Maria se întoarce de la teatru: 

- Vai, dragul meu, îi spune soţului care rămăsese 

acasă cu copiii, numai ce s-a ridicat cortina şi s-a făcut 

întuneric în sală şi domnul de lângă mine s-a apucat să mă 

pipăie. Ca să-l fac să renunţe, m-am apucat să-l pipăi şi eu... 

- Lasă astea, zice Ion, spune-mi, piesa cum a fost? 

- Piesa, după cum am băgat eu de seamă, era mai 

lungă decât a ta! 

 

  

- Bună dimineaţa, madam lonescu! Sper că nevastă-

mea nu v-a trezit din somn azi-noapte, când a ţipat la căţel! 

 - Vai nu, bietul animal, e aşa de cuminte! Pe soţia 

matale am auzit-o doar când îi striga ca o să divorţeze... 

 

  

Într-un proces de divorţ, judecătorul o întreabă pe 

reclamantă:  

- De ce solicitaţi desfacerea căsătoriei?  

- Păi, cum să vă spun, domnule judecător... El mă... 

iubeşte pe la spate... 

Sala izbucneşte în râs, iar judecătorul reuşeşte cu 

greu să restabilească ordinea, apoi adaugă: 

- Ei gata, aţi râs destul! Dacă aţi şti ce doare!... 
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- Vreau să divorţez, domnule avocat.  

- Şi care e motivul, doamnă? 

- Soţul nu mi-a fost credincios. 

 -Adică? 

- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu. 

 

  

-Dragă, haina ta de blană e foarte frumoasă. Totuşi, 

nu ai conştiinţa încărcată, ştiind că pentru ea a plătit un 

animal nevinovat? 

-Ştii ce?! Nu te-a invitat nimeni să iei apărarea 

soţului meu!... 

 

  

Q Când cere un bărbat mâna unei femei? 

A Când s-a săturat de a lui. 

 

  

Un ghid le explică turiştilor: 

-În aceasta cetate a fost arsă de vie ultima 

vrăjitoare... 

-Nu-i adevărat, oftează un turist, uitându-se la 

nevastă-sa. 

 

  

- Dar se vede că te-ai însurat! Ai hainele călcate 

impecabil! 

- Da, primul lucru pe care l-am învăţat de la nevastă-

mea a fost să calc... 
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- Mă tem că soţia mea nu are pregătirea mea 

intelectuală, ceea ce ne împiedică să comunicăm perfect, 

se plânge bătrânul profesor universitar. N-am reuşit 

niciodată să avem aceleaşi interese, mai ales în ce priveşte 

preocupările de natură culturală şi ştiinţifică. De pildă, pe 

mine, mă interesează în mod deosebit rechinii care 

mănâncă oameni... 

-E foarte de înţeles, spune psihiatrul. Şi pe mine mă 

interesează. 

-Oh, ce mă bucur, domnule doctor! Spuneţi-mi, 

dumneavoastră unde îi ţineţi? 

 

  

Q Care este diferenţa dintre o femeie şi un bărbat? 

A Femeia are nevoie de un singur bărbat care să îi 

îndeplinească toate dorinţele, bărbatul are nevoie de toate 

femeile să îi îndeplinească singura dorinţă. 

 

  

- Eu vreau divorțul: soțul, fără acordul meu, a vândut 

toată vesela din casă, iar banii obținuți i-a băut. 

- Şi eu vreau divorțul: soția a observat dispariția 

veselei după 24 de zile... 

 

  

LECŢIE 

Dacă întâlneşti pe stradă o blondă plimbând un 

câine, să ştii că-i o femeie uşoară, iar dacă întâlneşti o 

blondă fără câine, să ştii că şi-a lăsat câinele acasă. 
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Patru prietene joacă bridge şi discută: 

- I-am găsit soţului, în buzunar, nişte chiloţi de damă. 

Nu erau numărul meu, aşa că i-am pus la loc şi nu i-am zis 

nimic. 

- Al meu, zice a doua, avea un sutien.  

A treia spune: 

- Eu m-am răzbunat pe el! Avea un prezervativ şi i l-

am găurit, apoi l-am pus la loc.  

A patra leşină pe loc. 

  

  

Două doamne discută: 

-Dragă, tu vorbeşti cu soţul tău în timpul actului 

sexual? 

-Da, dacă îmi dă telefon... 

 

  

Un tip intră în magazinul de costume pentru 

carnaval. 

- Bună ziua! Aş vrea un costum deosebit, de pildă, 

costumul lui Adam. Vânzătoarea îi dă o frunză, dar tipul 

refuză: 

- Prea mică! 

Femeia îi aduce altă frunză, dar degeaba. 

- Poftiţi o frunză de palmier. 

- Şi asta e mică! 

Vânzătoarea se enervează: 

- Auzi, campionule, atunci mai bine ţi-o pui pe umăr 

şi te deghizezi în pompă de benzină! 
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E ora şapte dimineaţa. Domnişoara Nuţi e încă în 

pat. Cineva ciocăneşte la uşă. 

-Cine-i? 

-Poşta. 

- Câţi sunteţi, băieţi? 

 

  

FEMEIA LA BANCĂ 

- Care-i problema, stimată doamnă? 

-Domnule director, eu şi soţul meu am deschis un 

cont comun la banca dumneavoastră. Acum aş dori să scot 

cinci sute de dolari, dar numai din jumătatea lui. 

  

  

-Ei, ce-ţi mai fac puştanii? 

-Ehei, să fii tu sănătos, de când nu mai sunt puştani! 

Unul e deja însurat... 

-Şi celălalt? 

-Celălalt o duce bine. 

 

  

Un tip îi scrie unei foste iubite, pe care n-a mai 

văzut-o demult:  

„N-o să-ţi vină să crezi, dar am devenit un om model. 

Nu mai fumez, nu mai pun pe limbă picătură de alcool. 

Pentru mine, femeile nici nu mai există. Îmi văd de munca 

mea şi lucrez mici piese de mobilier. Seara mă culc la nouă, 

dimineaţa mă scol la cinci. Dar sper să termin odată cu 

chestiile astea, poate se dă vreo graţiere...” 
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- Divorţez, i se confesează Bulă prietenului său. Ieri, 

nevastă-mea mi-a aruncat în faţă o mulţime de cuvinte 

jignitoare! 

- Şi de asta vă despărţiţi?! 

- Da, fiindcă insultele ei erau cuprinse într-un 

dicţionar! 

 

  

Judecătorul îl întreabă pe soţul care a intentat 

divorţ: 

 - Când v-aţi dat seama că soţia dumneavoastră nu vă 

mai iubeşte? 

- Acum un an, domnule judecător, când am alunecat 

pe scări. 

- Cum aşa? 

- După ce am căzut, ea mi-a strigat: «Dacă tot eşti în 

pivniţă, fă bine şi mai pune vreo două-trei lopeţi de 

cărbuni în cazan.» 

 

  

- Vrem să divorţăm! 

- De ce vreţi să divorţaţi?, întreabă judecătorul. 

- Pentru că soţia mea nu ştie să se poarte frumos la 

masă. Nici măcar nu pune corect tacâmurile lângă farfurie! 

- Şi v-au trebuit douăzeci de ani de căsătorie ca să 

aflaţi asta? 

- Nu, am descoperit toate astea abia cu o săptămână 

în urmă, după ce am citit într-un almanah cum trebuie să 

ne purtăm la masă. 
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La tribunal: 

- Ce pretenţii aveţi la divorţ? 

- Onorată instanţă, eu vreau să iau mobila din 

dormitor, frigiderul şi fetiţa. 

- Dar soţul? 

- El să ia mobila din sufragerie, televizorul şi băiatul. 

 

  

Bulă către Trulă: 

- Am divorţat de nevastă-mea! 

- De ce? Era o femeie deosebită! 

- Da, dar m-am gândit că e mai bine s-o facă altul 

nefericită! 

 

  

Într-un proces de divorţ, judecătorul îi spune 

reclamantei: 

- Mai gândiţi-vă, doamnă, soţul dumneavoastră vă 

iubeşte! 

- Tot ce se poate, domnule judecător. Bestia asta este 

în stare de orice. 

 

  

- Inculpat, este adevărat ce zice soţia ta, că ai bătut-o 

până ai lăsat-o fără dinţi în gura? 

- Avea proteză, domnule judecător, şi i-a căzut 

singură. Dar, dacă vreţi să ştiţi, şi de cel de-al doilea soţ a 

divorţat din acelaşi motiv. Adevărul e că a rămas fără dinţi 

din prima căsătorie. 
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- Cum s-a terminat procesul tău de divorţ? 

- Aşa cum mă aşteptam. Soţia a luat maşina şi copiii, 

socrii au luat casa, iar avocatul - ce a mai rămas. 

 

  

- Cum de ţi-ai putut înşela nevasta în modul cel mai 

josnic?, întreabă judecătorul. 

- Îmi puteţi indica alt procedeu, domnule judecător? 

 

  

-Doamnă, de ce vreţi să divorţaţi?, întreabă 

judecătorul. 

- Pentru că soţul meu este un risipitor. Nu suntem 

căsătoriţi nici măcar de un an şi mi-a mâncat deja jumătate 

din zestre! 

- Dar ce zestre aţi avut? 

- Zece găini! 

 

  

- De ce vreţi să divorţaţi, doamnă? 

- Soţul meu este un beţiv, domnule judecător! De 

aceea, când vine noaptea acasă, îl pun să sufle prin cutia 

poştală. Dacă mirosul de alcool nu este prea puternic, îi 

deschid uşa, dacă nu, nu. Aşa merg lucrurile de zece ani. 

- Şi acum, ce s-a întâmplat? 

- A venit acasă, l-am pus să sufle, apoi am deschis 

uşa şi - stupoare! Cel care suflase în cutia poştală era 

taximetristul, care abia îl mai ţinea pe soţul meu, mort de 

beat. 
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- De ce ai divorţat de soţul tău? 

- Pentru că m-am săturat de singurătate! 

 

  

O femeie se întoarce acasă la primele ore ale 

dimineţii. Bărbatul o întreabă unde a fost până la ora aia, 

la care femeia răspunde ca a dormit la cea mai bună 

prietena a ei. Bărbatul telefonează la zece dintre cele mai 

bune prietene ale soţiei. Niciuna nu-i confirmă ca a dormit 

noaptea la ea. 

Într-o altă zi, se întoarce bărbatul dimineaţa acasă. 

Femeia îl întreabă unde a fost până la ora aia. El răspunde 

ca a dormit acasă la cel mai bun prieten al lui. Femeia 

telefonează la zece dintre cei mai buni prieteni ai soţului 

ei. Opt îi confirmă că, într-adevăr, noaptea precedentă 

soţul ei a dormit la ei. Ceilalţi doi insistă că soţul încă se 

află acolo!... 

 

  

La procesul de divorţ, soţia vine fără martori. Cum o 

vede, soţul sare de pe scaun şi începe să danseze: 

- Vezi, scorpie?! De-a dracu' ce este pielea pe tine, 

nici martorii nu ţi-au venit! 

  

  

- După divorţ, eu am oprit casa, iar el - maşina şi 

câinele. 

- Şi cum aţi procedat cu banii? 

- I-au împărţit avocaţii între ei. 
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Se întâlnesc doi prieteni: 

- Am auzit că ai divorţat! Ai de gând să te căsătoreşti 

din nou? 

- Doamne fereşte! La ce bun să-ţi cumperi o vacă, 

dacă poţi face rost de lapte de peste gard? 

 

  

Judecătorul îl întreabă pe soţ: 

- Ce motiv de divorţ aveţi, domnule? 

- Păi, domnule judecător, uneori soţia mea se 

trezeşte în toiul nopţii şi-mi spune: «Hai, plăteşte şi du-te 

acasă!». Nu mai am bani să plătesc... 

 

  

Un bărbat căsătorit se hotărăşte să lucreze peste 

program pentru a rămâne singur cu secretara sa, o tipă 

foarte sexi. Îi telefonează soţiei şi inventează o scuză, iar 

apoi o invită pe secretară la cină. Seara se dovedeşte un 

succes, iar cei doi sfârşesc în apartamentul secretarei. 

După două ore de amor, tipul se duce în baie să se 

aranjeze, dar, ghinion!, observă o pată vânătă pe gât, 

rezultat al sărutărilor senzualei secretarei. Tipul intră în 

panică şi încearcă să se gândească la o scuză pentru soţie. 

Ajuns acasă, câinele îi iese vesel în întâmpinare. Imediat, îi 

vine ideea salvatoare: se trânteşte pe covor, simulând o 

luptă cu câinele, apoi se ridică, acoperindu-şi gâtul: 

- Ia uite, dragă, ce mi-a făcut nebunul ăsta de câine! 

- Ţie?! Asta e nimica toată! Uite ce mi-a făcut mie la 

sâni!, spuse tipa, descheindu-şi bluza. 
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Disperată că soţul vine mereu beat acasă de la 

cârciumă, soţia îi spune lui Bulă, scotocindu-i buzunarele: 

- Ce-ai făcut, nenorocitule?! Ai băut până şi banii de 

divorţ! 

 

  

Într-un proces de divorţ, judecătorul îi comunică 

bărbatului: 

- Conform legii, acord soţiei dumitale o pensie 

alimentară de şase sute de mii de lei pe lună! 

- Oho!, exclamă soţul. Sunteţi foarte gentil! În ceea 

ce mă priveşte, voi încerca şi eu să-i trimit, din când în 

când, câte cincizeci de mii de lei! 

 

  

- Nu este adevărat că am părăsit domiciliul conjugal, 

domnule judecător!, spune pârâta. 

- Şi totuşi, vecinii declară că nu te-au mai văzut de la 

sfârşitul verii! Deci, cererea soţului de a divorţa este 

întemeiată! 

- Am fost să o văd pe mama mea, că era răcită! 

- Şi aţi stat trei luni de zile? 

- Ştiti şi dumneavoastră cum e cu gripele astea. Nu 

te vindeci de una, că începe alta! 

 

  

Hotărâre judecătorească într-un proces de divorţ: 

«Soţii sunt declaraţi divorţaţi. Copilul revine mamei, iar 

menajera – tatălui». 
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- De ce vreţi să divorţaţi, doamnă? 

- Pentru că am epuizat toate motivele de ceartă cu 

soţul meu! 

 

  

O actriţă se prezintă în instanţă pentru divorţ: 

- Vârsta dumneavoastră?, întreabă judecătorul. 

Actriţa se gândeşte mult înainte de a da un răspuns. 

- Cu cât ezitaţi mai mult, cu atâţia ani vă dau în plus!, 

zice judecătorul. 

 

  

- Ce motiv de divorţ aveţi?, întreabă judecătorul. 

- Motivul este acesta: am văzut la mâna dreaptă a 

soţului meu un inel cu briliant, inel pe care eu i l-am făcut 

cadou! 

- Doamnă, acesta nu este un motiv de divorţ! 

- Dar, domnule judecător, mâna dreaptă a soţului 

meu este secretara lui... 

 

  

La un proces de divorţ, judecătorul îl întreabă pe 

reclamant: 

- De ce vreţi să divorţaţi? 

- Soţia mea a dat în mintea copiilor! 

- Cum aşa?, întreabă contrariat judecătorul. 

Reclamantul se explică: 

- Când lansez bărcuţe de hârtie în baie, vine şi mi le 

rupe! 
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Judecătorul o întreabă pe reclamantă: 

- De ce doriţi să divorţaţi, doamnă? 

- Deoarece am ajuns la capătul răbdării: tot timpul 

îmi pretinde să fac sex cu el. Noaptea - din oră în oră, apoi 

de două ori dimineaţa. La prânz, dă fuga de la serviciu 

special pentru asta, iar înainte de cină vrea iar. 

Surprins, judecătorul se adresează soţului: 

- Dumneata ce ai de spus? 

- Păi, domnule judecător, dacă tot m-aţi întrebat, eu 

unul aş vrea şi acum! 

 

  

Un proces de divorţ la tribunal. Judecătorul îl 

întreabă pe reclamant: 

- De ce vreţi să divorţaţi? 

- Nu mai sunt în termeni buni cu soţia mea de vreo 

cinci ani, domnule judecător! 

- De cât timp sunteţi căsătoriţi? 

 - De 4 ani. 

 

  

La un proces de divorţ, judecătorul îl întreabă pe 

soţ: 

- Aţi afirmat că, înapoindu-vă acasă, aţi găsit în 

şifonier un bărbat străin. Aşa este? 

- Da, domnule judecător, aşa este! 

- Şi aţi făcut scandal? 

Reclamantul se apără: 

 - Sigur că am făcut... Unde era să îmi pun hainele? 
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Ionescu vrea să dea divorţ. Judecătorul îl întreabă: 

- Este adevărat că, aproape în fiecare seară, vă 

întoarceţi târziu acasă? 

- Da, domnule judecător, este adevărat! Mă-ntorc 

aşa de târziu acasă, sperând că doar-doar i s-o face somn 

acestei individe şi va renunţa la obiceiul ăsta prost de a 

discuta problemele căsniciei la miezul nopţii. Treaba asta 

mă agasează şi pe mine, îi deranjează şi pe vecini! Dar cel 

mai mult mă stresează altceva! 

- Ce anume?, întreabă judecătorul. 

- Faptul că deranjăm poliţia de la îndatoririle ei 

importante. 

 

  

Judecătorul îl întreabă pe criminal, înainte de a 

pronunţa sentinţa: 

- Acuzat, ai mai fost condamnat? 

- Da, domnule judecător, o singură dată, dar după o 

săptămână am divorţat! 

 

  

Bulă este eliberat din închisoare înainte de termen. 

Întorcându-se acasă, îşi găseşte soţia în pat cu un bărbat. 

După ce face scandal, pleacă furios, trântind uşa. Ajunge la 

prietenul avocat, care ascultă toată povestea şi îi spune: 

- Pot obţine divorţul, dar o să coste câteva milioane! 

- Mai bine vorbesc cu unul dintre foştii mei colegi, 

care mă poate scăpa de ea numai pentru câteva pachete de 

ţigări! 
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- Cu alte cuvinte, nu consimţi să divorţăm?, o 

întreabă Bulă pe Bubulina. 

- Nu. 

- De ce? 

- Pentru că nu vreau să-mi pierd amanţii! 

 

  

După un lung proces pentru stabilirea paternităţii, în 

ziua sentinţei, judecătorul îl anunţă pe prezumtivul tată:

 - Am marea onoare şi sunt foarte fericit să vă 

anunţ că, din acest moment, aţi devenit tatăl unui minunat 

băieţel de 48 kg şi 128 cm înălţime! Să vă trăiască! 

 

  

Într-un mare ziar de scandal, apare fotografia unei 

stewardese goale. Soţul acesteia intentează divorţ, 

invocând ca motiv faptul că nevasta lui a pozat dezbrăcată. 

La proces, stewardesa declară: 

- Nu-i adevărat, domnule judecător, să ştiţi că eu nu 

i-am pozat! Aparatul de fotografiat era ascuns pe etajera 

din dormitorul lui. 

 

  

- De ce vreţi să divorţaţi?, întreabă judecătorul. 

- Pentru că nevastă-mea fumează în pat, domnule 

judecător. 

- Doar pentru asta? 

- Şi pentru că tot timpul foloseşte urechea mea drept 

scrumieră! 
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- Domnule judecător, vreau să mă despart de 

actualul meu soţ, deoarece m-a supus unor asemenea 

torturi morale, încât am slăbit 11 kilograme! 

- În acest caz, vi se acordă divorţul! 

- Totuşi, n-aţi putea să amânaţi pronunţarea 

sentinţei, domnule judecător? Ştiţi... tare aş vrea să mai 

slăbesc vreo 4-5 kilograme... 

 

  

- De ce vreţi să divorţaţi?, este întrebat soţul. 

- Pentru că soţia mea notează toate certurile noastre 

în jurnalul familiei. 

- Şi de ce vă deranjează acest lucru? 

- Păi, în fiecare săptămână umple câte un caiet... 

 

  

- Ce motiv de divorţ aveţi, doamnă? 

- Soţul meu mă neglijează sistematic. În patru ani de 

căsnicie nu m-a băgat în seamă decât de trei ori. 

- Motivul este considerat întemeiat. Hotărârea   de   

divorţ  intră în vigoare din acest moment. Instanţa decide 

ca cei trei copii să rămână la dumneavoastră... 

 

  

- Divorţaţi? 

- Nepotrivire de caracter, domnule judecător. 

- Cum aşa? 

- Păi, să vedeţi, eu vreau să divorţez, iar bărbatul 

meu nu vrea! 
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Reclamantul arată destul de jalnic, plin de cucuie şi 

de zgârieturi. Judecătorul îl întreabă: 

- De ce vrei să divorţezi? 

- Nu mai suport, domnule judecător! Încă de acum 

un an, de când ne-am căsătorit, nevastă-mea, care e o 

certăreaţă profesionistă, obişnuia să arunce în mine cu tot 

felul de obiecte. 

- Şi de ce ai venit să ceri divorţul abia acum? 

- Păi, să vedeţi, la început nu prea mă nimerea, dar 

acum trage drept la ţintă! 

 

  

Între vecine: 

- Ai auzit că Popeştii, de la parter, au divorţat? 

- N-am auzit! Dar pe ce motiv? 

- Nimeni din bloc nu ştie. 

- Vai tu, dar asta-i îngrozitor! 

  

  

- Ţi-a spus soţul tău că eu am fost prima lui soţie? 

- Mi-a spus doar ceva aşa, evaziv... 

- Cum vine asta? 

- Mi-a spus că în tinereţe a făcut nişte tâmpenii. 

 

  

Două prietene stau de vorbă: 

- Spune-mi, draga mea, soţul tău a fost vreodată în 

situaţia de a găsi bărbaţi străini în şifonier? 

- Nu, niciodată! Toţi erau prieteni de-ai lui... 
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- De ce vrei să dai divorţ, femeie? o întreabă 

judecătorul pe ţigancă. 

- Dom' giudecător, mâncaţi-aş leafa, Marin al meu o 

vinit beat aseară şi mi-o dat cu scaunu-n cap! 

- Te văd femeie în putere, iar el era beat. De ce n-ai 

luat şi tu un scaun, să te aperi? 

  

  

- Cer desfacerea căsătoriei deoarece l-am văzut pe 

bărbatul meu intrând la cinematograf împreună cu o 

roşcată, pe care o ţinea de după gât. 

- Şi de ce nu v-aţi luat după el? 

- Tipul cu care eram eu văzuse deja filmul... 

 

  

La tribunal, judecătorul o întreabă pe o tipă nurlie: 

- Doamnă, puteţi să-mi spuneţi câţi soţi aţi avut? 

- Ai mei numai, sau aşa... în total? 

 

  

- Ce-ai zice, Gicule, dacă te-aş părăsi şi m-aş căsători 

cu altul? Ai suferi? 

- Ce idee! De ce să sufăr eu pentru un bărbat străin?! 

 

  

Două prietene nu s-au văzut demult: 

- Vai, dragă, ce frumoasă capă de blană ai! Pesemne 

că soţul tău a fost avansat sau şi-a schimbat serviciul! 

- Da' de unde! Eu mi-am schimbat soţul... 
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- Calmaţi-vă, doamnă, şi nu mai strigaţi!, insistă 

judecătorul cu ciocănelul. Pentru un divorţ trebuiesc nişte 

motive serioase. De ce-l învinuiţi pe soţul dumneavoastră? 

- Bestia asta cu faţă umană... m-a bătut!  

- A avut un motiv? 

- Nu, a avut un ciomag! 

 

  

- Ieri l-am surprins pe Costel în timp ce o săruta pe 

secretara lui! Ca să-l iert, mi-a cumpărat o rochie nouă. 

- Dar de ce n-ai divorţat, dragă? 

- Nu, vreau să-l prind în flagrant! Am nevoie şi de o 

pereche de cizme... 

 

  

- De ce doriţi să divorţaţi? 

- Astăzi se împlinesc trei luni de când soţia mea nu 

mi-a adresat nici un cuvânt! 

- Eu aş zice să vă mai gândiţi. Astfel de femei se 

întâlnesc foarte rar. 

 

  

Un bărbat meditează: 

- Cred că cea mai nenorocită femeie din lume a fost 

Eva! 

- De ce crezi asta? 

- Când se certa cu Adam, nu putea să-l ameninţe că 

pleacă la mamă-sa şi nici că îl părăseşte ca să se 

căsătorească cu alt bărbat! 
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Bubulina se trezeşte brusc din somn şi-i spune 

soţului: 

- Ascultă, dragule, dacă mai visez o singură dată că 

te uiţi după altă femeie, divorţez de tine şi mă duc la 

mama! 

  

  

- Soţul meu mi-a cumpărat un colier de perle, 

asortat cu rochia pe care am cumpărat-o fără ştirea lui... 

- Dar ştiu că tu ai noroc în căsnicie! Când mi-am luat 

o rochie neagră fără să ştie soţul, mi-a tras un pumn ca să 

am ochii asortaţi... 

 

  

Q De ce are nevoie un bărbat de bani? 

A Păi, întâi ca să se impună în faţa unei femei, apoi s-

o cucerească şi, în fine, ca să poată divorţa de ea... 

 

  

- Cred că Goguţă al meu mă înşală. Vorbeşte cu una 

prin somn... 

- Al meu numai îi zâmbeşte! 

 

  

Două prietene vorbesc la telefon: 

- De când nu ne-am mai văzut, am cu 95 de 

kilograme mai puţin! 

- Aşa de mult ai slăbit? 

- Da' de unde! M-a părăsit bărbatul... 



 

91 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

 



 

92 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Vecino, văd că nu duci lipsă de bani... Cum faci rost 

de ei? 

- Simplu!... De fiecare dată când mă cert cu bărbatu-

meu, îl anunţ că plec la maică-mea şi el se repede să-mi 

dea bani de drum... 

 

  

La cârciumă, doi prieteni: 

- Am ajuns la un moment dat să nu mai suport să-mi 

văd soţia chinuindu-se şi cu serviciul, şi cu treburile 

casnice... 

- Şi atunci, ce-ai făcut? Ai început să o ajuţi la 

gospodărie? 

- Nu! Am început să plec de acasă! 

 

  

O femeie divorţată de ceva vreme este întrebată de o 

prietenă: 

- E adevărat că ai de gând să te întorci la fostul tău 

soţ? 

- Da, ai auzit bine. Nu mai suport să-l văd cum duce 

o viaţă liniştită! 

 

  

- Ehei, cum mai trebuie să ne sacrificăm noi, 

mamele, pentru copiii noştri! 

- Să ştii că ai perfectă dreptate! Uite, eu am trei fete; 

le-am născut, le-am crescut, le-am educat, le-am măritat 

şi... le-am ajutat să divorţeze. 



 

93 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Vezi fereastra aceea de la etajul trei? Cândva 

trimiteam către ea mii de sărutări... 

- Şi acum? 

- Acum trimit către ea sute de mii de lei, pensie 

alimentară. 

 

  

- La petrecerea pe care am organizat-o de ziua soţiei 

mele, ea mi-a cerut voie să-l invite şi pe fostul ei soţ.  

- Şi tu ai fost de acord? 

- Da! I-am zis că în felul acesta va exista măcar un 

om fericit printre noi... 

 

  

- De ce eşti supărat, Bulă? 

- Nevastă-mea mi-a spus că divorţează... 

- Şi tu, în loc să te îmbeţi de bucurie că scapi de ea, 

umbli supărat? 

- Păi, sunt supărat că, după câte o cunosc eu, nu s-a 

ţinut niciodată de cuvânt... 

 

  

NEVINOVATUL 

- Eşti acuzat că ţi-ai aruncat soţia pe fereastră. Ce ai 

de declarat? 

- Aşa este, domn’ judecător. Dar am făcut-o fără să-

mi dau seama. 

- Bine, dar nu te-ai gândit că în momentul acela 

putea să treacă pe stradă vreun om nevinovat?! 
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- Eu am crezut întotdeauna că nevastă-mea îmi este 

credincioasă, dar asta până ne-am mutat la Cluj. 

- Şi acolo ce s-a întâmplat? 

- Am observat că avem acelaşi poştaş ca şi la Bacău! 

 

  

- M-am certat zdravăn aseară cu nevastă-mea şi s-a 

refugiat în WC. Văzând că nu mai iese, m-am dus după ea. 

Am găsit-o cu ziarul în mână, parcurgând rubrica de 

anunţuri matrimoniale. 

- Îşi căuta alt soţ? 

- Nu, îmi căuta altă nevastă. 

 

  

Avocatul acuzării ia cuvântul: 

- Onorată instanţă, înainte de a se pronunţa sentinţa 

în acest caz de divorţ, pot să-i pun o ultimă întrebare 

pârâtei? 

- Bineînţeles! 

- Doamnă, vreţi să fiţi soţia mea? 

 

  

Nelu este amendat de judecător cu cinci sute cinci 

mii lei pentru că şi-a bătut nevasta. 

- Nu înţeleg, de ce fix această sumă, domnule 

judecător? 

- Simplu! Cinci sute de mii, domnule, reprezintă 

amenda pentru că v-aţi bătut soţia, iar cinci mii este 

impozitul pe distracţie. 
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Un individ vine într-o zi să consulte un avocat în 

legătură cu un proces de divorţ. Când să-i achite onorariul, 

avocatul refuză: 

- Nu primesc nimic! Viaţa este prea grea şi banii 

puţini. Nu e nevoie să mă plătiţi pentru un simplu sfat! 

- Mulţumesc, maestre! Şi dacă o să aveţi nevoie de 

serviciile mele, n-o să vă coste nimic, promit! 

- Da? Şi ce meserie ai dumneata? 

- Lucrez la pompe funebre! 

 

  

- Mitică, ia nişte bani şi du-te să cumperi o pâine!, 

ordonă nevasta. 

- Mămicule, dar tu nu vezi ce viscol e afară, de să nu 

scoţi niciun câine din casă?! 

- Dar cine a zis să iei şi câinele?! 

 

  

- Aseară m-a anunţat nevastă-mea că, dacă nu mă 

las de băut, mă părăseşte. 

- N-o să-ţi vină uşor, nu-i aşa? 

- Da, are să-mi fie tare dor de ea! 

 

  

- De ce ai divorţat de nevastă-ta? 

- Din cauza poştaşului... 

- Te înşela cu el? 

- Nu, dar într-o zi i-a dat nevesti-mi o scrisoare care 

îmi era adresată mie... 
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- Recunoşti că i-ai rupt mâna soţiei tale? 

- Recunosc, domnule judecător, dar nu sunt vinovat. 

Ea a ridicat mâna la mine. 

- Şi dumneata ce făceai? 

- Eu nu vroiam să-i rup mâna. Vroiam doar să-i trag 

una în cap. 

 

  

- Măi, Bulă, dacă nu te înţelegi cu nevastă-ta, de ce 

nu divorţezi? 

- M-am gândit eu, dar vezi tu, soţia mea are în plus 

vreo 30 de kilograme, cu care nu sunt căsătorit legal! 

 

  

- Am auzit că ai divorţat. Cum v-aţi înţeles să faceţi 

partajul? 

- Păi, eu am rămas cu maşina, iar nevastă-mea a 

rămas cu amantul. 

 

  

- Spune-mi, domnişoară, dacă ai fi soţia mea, ce ţi-ai 

dori? 

- Alt soţ! 

 

  

- Nu sunt vinovat, domnule judecător, n-am bătut-o!, 

spune pârâtul. 

- Asta spun toţi!, zice judecătorul. 

- Păi, dacă spun toţi, înseamnă că este adevărat! 
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- Îţi băteai des nevasta?, întreabă judecătorul. 

- Da, îi mai trăgeam câte o chelfăneală, dar ţin să 

arăt că era în interesul familiei. 

 

  

- Domnule avocat, m-am împăcat cu nevastă-mea. 

Nu mai divorţăm. 

- Dar nu te mai ameninţă că se aruncă pe fereastră? 

- Ba da. Dar acum nu mă mai deranjează. Am făcut 

un schimb de locuinţă. Acum stăm la parter. 

 

  

O femeie vrea să divorţeze, dar nu prea are motive. 

Consultă un avocat: 

- Soţul dumneavoastră este beţiv? întreabă avocatul. 

- Nu. 

- Vă bate? 

- Nu. Poate eu pe el... 

- La capitolul fidelitate, cum stă? 

- Aha, aici l-am prins! Doi dintre copiii noştri nu sunt 

ai lui! 

 

  

Avocatul îi comunică clientei sale: 

- Am izbutit să cad la o înţelegere bună cu soţul 

dumneavoastră, în aşa fel încât condiţiile divorţului să fie 

acceptabile pentru amândoi! 

- Cum, pentru amândoi?!, strigă clienta. Păi, asta aş fi 

putut s-o fac şi singură! 
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Ionescu este dat în judecată. Doi martori afirmă că l-

au văzut bătându-şi nevasta la lumina lunii. Avocatul său 

arată instanţei un calendar din care rezultă că în noaptea 

respectivă n-a fost lună. Ionescu este achitat, iar avocatul 

se apropie de clientul său şi-i spune: 

- Domnule, onorariul meu este de cinci milioane de 

lei! Nu negociem ! 

- Cinci milioane? Atâţia bani?! 

- De ce vă miraţi? Numai tipărirea calendarului m-a 

costat două milioane! 

 

  

Bulă îşi consultă avocatul, un tip uns cu toate alifiile: 

- Soţia mă înşală cu asociatul meu. Ce să fac? 

- Tot n-o iubiţi. Divorţaţi de ea! 

- Nu pot, deşi aş vrea! Soţia mea este contabila 

firmei. 

- Atunci, renunţaţi la asociat. 

- Nu pot. El a depus capitalul pentru firma noastră. 

- Atunci, nu divorţaţi!, îi spune avocatul.  

Peste câteva zile, cei doi se întâlnesc din nou. 

Avocatul îl întreabă: 

- Ei, Bulă, cum ai rezolvat complicata dumitale 

problemă cu soţia? 

- Simplu, domnule avocat, foarte simplu! Am făcut 

ceea ce trebuia! 

- Adică? 

Bulă risipeşte mirarea: 

- Am vândut canapeaua din birou! 
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În timpul procesului de divorţ, apărătorul se 

lansează într-o pledoarie umflată: 

- Şi, vă rog, onorată instanţă, să nu uitaţi caracterul 

acuzatului! E un om de inimă, un adevărat prieten al celor 

nevoiaşi, un om cinstit, corect, soţ şi tată exemplar, om... 

- Domnule avocat, şopteşte acuzatul, de mine 

vorbiţi? 

 

  

Proces de divorţ. Pârâtul îi zice avocatului: 

- Maestre, nu credeţi că ar fi bine să-i trimit un dar 

frumos judecătorului? 

- Doamne fereşte, asta e corupţie!  

A doua zi, pârâtul câştigă procesul. Satisfăcut, îi zice 

avocatului, care rămăsese cu gura căscată la decizia 

judecătorului: 

- Hehe, vedeţi, domnule avocat, cadoul trimis 

judecătorului n-a fost în zadar... 

- Glumeşti?, îl întreabă avocatul, şocat. 

- Nu, nu glumesc! Numai că l-am trimis ca din partea 

soţiei mele. 

 

  

- Câţi ani aveţi, doamnă?, o întreabă judecătorul pe 

reclamantă. 

- Douăzeci şi cinci, domnule judecător. 

- Câţi?, întreabă din nou judecătorul. 

- Douăzeci şi şapte... 

- Aha! Şi câţi ani aveaţi când v-aţi născut? 
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- De ce vreţi să divorţaţi?, întreabă avocatul. 

- Din cauza cumnatei mele! 

- Nu înţeleg! 

- Ea vine din când în când pe la noi în vizită şi uneori 

rămâne peste noapte. Când să mergem la culcare, eu 

încurc mereu paturile. 

- Cum aşa? Nu e nici o diferenţă între soţia şi 

cumnata dumneavoastră? 

- Păi, dacă n-ar fi nici o diferenţă, aş mai încurca eu 

paturile? 

  

  

Proces de divorţ: 

- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat!, spune 

pârâtul deznădăjduit. 

- Îmi pare rău! spune judecătorul. M-ai anunţat prea 

târziu. Am încheiat audierea martorilor. 

 

  

Judecătorul, către inculpat: 

- Ai fost împins de cineva să săvârşeşti această faptă 

necugetată? 

- Da, de nevastă-mea, care mi-a spus că va divorţa 

dacă voi ajunge la închisoare. 

 

  

CALITATEA, BAT-O VINA! 

- Acuzat, de ce ai rupt umbrela în capul nevestei? 

- Era de proastă calitate, domnule judecător! 
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Într-un apartament al unui bloc select de locuinţe 

locuieşte o fata. O vecină o întreabă mereu de ce nu se 

căsătoreşte, de ce nu-şi găseşte şi ea un bărbat cumsecade. 

- De ce?, răspunde domnişoara. Doar am un câine, un 

papagal şi o pisică. Astea-mi sunt destule până peste cap. 

- Dar, totuşi, aceste animale nu pot ţine loc de soţ... 

- Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură 

toată ziua, iar pisica-i plecată toată noaptea. 

 

  

- Cum poţi să pretinzi, femeie, că bietul olog te-a 

lovit atât de tare încât ţi-a învineţit ochiul? 

- Păi, să vedeţi, domnule judecător, înainte de a da în 

mine nu era olog! 

  

  

Judecătorul e nelămurit: 

- Vrei să divorţezi pentru că soţul tău a ridicat mâna 

asupra dumitale? 

- Nu, domnule judecător. Pentru că a lăsat mâna în 

jos prea tare... 

 

  

Un boxer profesionist vrea să divorţeze, deoarece 

soţia l-a lovit cu fierul de călcat în cap. La tribunal, 

judecătorul îi cercetează capul cu atenţie, dar nu observă 

nici măcar un cucui. 

- Nu acolo trebuie să vă uitaţi, ci la fierul de călcat, îl 

lămureşte boxerul.  
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Judecătorul îl întreabă pe martor în timpul 

procesului de divorţ: 

- Ştiţi cu ce vă alegeţi dacă depuneţi mărturie falsă? 

- Sigur, domnule judecător! Cum să nu ştiu? Cu trei 

milioane de lei din partea pârâtului. 

 

  

- Căsătorită?, întreabă judecătorul.  

Martora oftează. 

- Necăsătorită!, îi dictează judecătorul grafîerei. 

- Căsătorit?, îl întreabă judecătorul pe celălalt 

martor. 

Martorul oftează. 

- Căsătorit!, dictează judecătorul. 

 

  

- Ce mai face bărbatul tău?  

- Ce-i spun eu. 

 

  

- Pretinzi că pârâta te-a făcut idiot? 

- Perfect adevărat, domnule judecător! 

- Păi, dacă recunoşti că e adevărat, de ce te plângi? 

 

  

- Cum se face că aţi venit la poliţie să reclamaţi 

dispariţia soţiei abia după un an? 

- Domnule ofiţer, sincer să fiu, la început nici nu mi-

a venit să cred. Mi se părea că e un vis frumos...  
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Bulă îşi bate crunt nevasta, care, a doua zi, 

intentează divorţ. Judecătorul îl întreabă pe martor: 

- Ai văzut când a bătut-o? 

- Da, eram de faţă. 

 - Şi de ce n-ai intervenit? 

 - Aşa am avut de gând, dar când am văzut că o biruia 

singur… 

 

  

- De ce vrea soţul tău să divorţeze? 

- Oh, din greşeală i-am pregătit fulgi de săpun, în loc 

de fulgi de cartofi, la micul dejun. 

- Groaznic! Şi a fost furios? 

- Furios? A făcut spume la gură! 

 

  

Judecătorul întreabă: 

- Aţi depus cerere de divorţ, fiindcă spuneţi că nu le 

mai puteţi suporta pe rudele soţiei. Este adevărat? 

 -Da! 

- Şi din câţi membri se compune familia ei? 

- Doisprezece copii! 

- Cine este tatăl lor? 

- Eu... 

 

  

Un deţinut primeşte o scrisoare de la soţie: 

- Ce îţi scrie?, îl întreabă colegul de celulă. 

- Că îmi redă libertatea. 
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- De ce vrei să divorţezi?, întreabă judecătorul. 

- Fiindcă soţia mă minte cu neruşinare! 

- Cum aşa? 

- Păi, acum o lună nu a venit acasă toată noaptea. 

Când am întrebat-o unde a dormit, mi-a spus că la Iustina, 

cea mai bună prietenă a ei. 

- Da, şi unde este minciuna? 

- Păi, la Iustina dormisem eu în noaptea aceea! 

 

  

Judecătorul către Ioneasca: 

- Ce doriţi? 

- Divorţul.  

Apoi, către Ionescu: 

- Dar dumneavoastră? 

 - Divorţul. 

- Din dosar reiese că nu vă puteţi înţelege. Astăzi văd 

că sunteţi în deplin acord, aşa că acţiunea se respinge. 

 

  

- Te rog, spune-mi, de ce nu vrei să te măriţi cu 

mine? 

- Din două motive: tu şi un alt bărbat... 

 

  

- Iubito, nu mă interesează de ce ai divorţat. Sunt 

sigur că n-a fost vina ta! 

- Bineînţeles! Tâmpitul de bărbatu-meu a venit mai 

devreme acasă!... 
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La un proces de divorţ, preşedintele tribunalului se 

adresează reclamantei: 

- Auzi ce spune martora, că soţul dumitale are 

numai calităţi... 

- Foarte bine, dom' preşedinte. Să-l ia ea de bărbat, 

că eu tot divorţez. 

 

  

- Domnule judecător, n-am nici o pretenţie de la 

soţul meu, decât să mă lase aşa cum m-a găsit atunci când 

ne-am căsătorit. 

- Şi cum v-a găsit? 

- Văduvă. 

 

  

- De ce vrei să divorţezi?, întreabă judecătorul. 

- Domnule judecător, eu sunt un cinstit traficant de 

valută. Întorcându-mă acasă, am deschis uşa dormitorului 

şi am văzut-o pe soţia mea împreună cu un tânăr. Am 

strigat: "Iubito, ce faci?", iar ea, neruşinata, mi-a strigat: 

"Idiotule! Nu se vede?" Cer să mi se acorde divorţul, 

deoarece nu îngădui nimănui să mă facă idiot. 

 

  

CEARTĂ CONJUGALĂ 

SOŢIA: Nerecunoscătorule! Îţi spăl chiloţii, ciorapii, 

îţi gătesc... 

SOŢUL: Tu eşti nerecunoscătoare, că dacă nu eram 

eu, ai fi stat şi ai fi visat la aceste lucruri! 
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La un proces de divorţ, reclamanta este întrebată de 

judecător: 

- Este adevărat că soţul dumneavoastră ducea o 

viaţă de câine? 

- Da, se poate spune şi aşa ceva. Intra în casă cu 

picioarele murdare, se aşeza lângă foc şi aştepta să fie 

mângâiat pe spate. 

 

  

La un proces de divorţ, judecătorul îl întreabă pe 

unul din martori: 

- Aţi asistat la dramă? 

- Numai la începutul ei. 

- Ce vreţi să spuneţi? 

- Am fost invitat la nunta lor. 

  

  

- De când vă ştiu, economisiţi şi iar economisiţi! 

Pentru ce? 

- Pentru televizor, pentru frigider, pentru  maşină  şi  

acum pentru divorţ. 

 

  

FEŢELE GELOZIEI 

Două femei discută despre treburile gospodăreşti: 

- Soţul tău e în continuare gelos fără motiv? 

- Nu. 

- Nu mai e gelos deloc? 

- Ba da. Dar acum are un motiv. 
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Birocratul divorţează. 

- Ce, divorţezi?! Dar abia săptămâna trecută te-ai 

căsătorit!, se miră şeful său. 

- Vreau să fiu şi eu o dată operativ! 

 

  

- Mamă, soţul meu m-a bătut, am să mă mut la tine... 

- Scumpa mea, nemernicul trebuie pedepsit, vin eu 

la voi ! 

 

  

- Domnule avocat, care este cauza principală a 

divorţurilor? 

- Căsătoriile, domnule ! 

 

  

- Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău! 

- De la pescuit i se trage. 

- Nu ştiam că pescuitul slăbeşte! 

- Păi, mănâncă ce prinde... 

  

  

COMEMORARE 

O văduvă gravează pe placa comemorativă a soţului 

dispărut: "Durerea mea este aşa de mare încât nu o pot 

suporta". 

Peste un an, se recăsătoreşte şi mai adaugă la epitaf 

doar un cuvânt: "Durerea mea este aşa de mare încât nu o 

pot suporta singură". 
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Proaspăta soţie îşi întreabă soţul: 

- Ţi-a plăcut felul doi, dragă? L-am făcut din cartea 

de bucate. 

- Altădată să foloseşti paginile, coperta e cam tare. 

 

  

- Cum îi merge fiicei dumneavoastră în căsnicie? 

- Este mulţumită. Dacă n-ar fi soţul, ar fi chiar 

fericită! 

 

  

Un cuplu îşi serbează cea de-a şaptezeci şi cincea 

aniversare. La un moment dat, soţul îi spune soţiei: 

- Dragă, vreau să te întreb ceva: dintotdeauna m-a 

frământat faptul că cel de-al şaselea copil al nostru nu 

semăna cu ceilalţi. Acum trebuie să ştiu: a avut alt tată? 

Soţia se uită la el şi mărturiseşte: 

- Da, dragă. A avut alt tată. 

- Şi poţi să-mi spui acum cine a fost? 

- Tu! 

 

  

O manichiuristă foarte frumoasă îi făcea manichiura 

unui tip într-o frizerie. 

- Ce zici de o întâlnire când termini lucrul?  

- Nu pot, spuse ea. Sunt măritată. 

- Sună-l pe soţul tău şi spune-i că te duci să vizitezi o 

prietenă bolnavă! 

- De ce nu-i spui chiar tu? E cel care te bărbiereşte! 
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Soţul şi soţia în dormitor aud cum vecinii lor fac 

dragoste. Soţul către soţie:  

- Hai să sărim un pic, ca vecinii noştri să creadă că 

facem dragoste. 

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi la dejun, 

soţia pune în faţa soţului o farfurie goală:  

- Mănâncă, dragule.  

- Dar farfuria e goală…  

- Loveşte cu lingura-n farfurie, lasă să creadă vecinii 

că tu mănânci. 

 

  

- Dacă m-ai iubi cu adevărat, mi-ai cumpăra o nurcă. 

- Draga mea, sigur că te iubesc, dar tu crezi că eşti în 

stare să-i cureţi cuşca în fiecare zi? 

 

  

- Spune-mi, care este cea mai bună soluţie pentru 

curăţat parchetul? 

- Soţul. 

 

  

O soţie merge la staţia de poliţie din vecinătate să 

reclame că i-a dispărut soţul. Poliţistul cere o descriere: 

- 35 de ani, 1,90 m, ochi negri adânci, păr ondulat, 

constituţie atletică, vorbeşte frumos,  e bun cu copiii... 

- Bine, dar soţul dumitale are 1,60 m, este scund, 

chel, gras, înjură şi este rău cu copiii... 

- Ştiu, dar cine l-ar vrea pe ăla înapoi? 
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- Dragule, cum te-ai aşezat la masă, ţi-ai băgat capul 

în ziar. La mine nu te gândeşti? 

- Ba da, dragă. Ia şi tu un ziar... 

 

  

- M-am măritat cu un văduv, iar el nu conteneşte să-

mi vorbească de fosta lui soţie. Ce să fac? 

- Vorbiţi-i despre viitorul dumneavoastră soţ. 

 

  

- Ai auzit ce i s-a întâmplat lui Costică azi noapte? 

- Nu. A păţit ceva? 

- Vai de capul lui, amărâtul, ce-o să aibă de tras: a 

fugit cu nevastă-mea! 

  

  

Barmanul: 

- Soţia dumneavoastră e superbă, dar ce doriţi de 

băut? 

- Dă-mi exact ce-ai băut şi tu! 

 

  

Un bătrân merge la un vrăjitor să-l întrebe dacă 

poate să-l scape de un blestem care-l urmăreşte de 40 de 

ani. Vrăjitorul îi spune: 

- Poate, dar trebuie să-mi spui exact cuvintele care 

au fost rostite asupra ta.  

Bătrânul spuse fără ezitare: 

- «Vă declar soţ şi soţie». 
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Cununia religioasă a luat sfârşit. Pupături, felicitări, 

flori, şampanie. Discret, mirele îl întreabă pe preot cât îi 

datorează. 

- Daţi şi dumneavoastră cât credeţi că merită, spune 

părintele, bine dispus. 

Mirele se cotrobăieşte şi-i întinde cinci bancnote de 

o sută de mii de lei. Preotul ia banii, fixează un timp chipul 

miresei şi apoi îi înapoiază mirelui două bancnote. 

 

  

Adam şi Eva în paradis: 

 - Evo, ia să văd ce ai tu sub frunză! 

- A, nu, nu se poate... 

Adam, trosc !, îi frige o bâtă în cap. 

Eva leşină, Adam se uită sub frunză şi se miră: 

- Bă... unde dai şi unde crapă!  

După trei ore, se scoală Eva şi îi dă şi ea o bâtă în cap 

lui Adam, apoi se uită sub frunză şi zice: 

- Ia te uită unde iese cucuiul! 

 

  

Tatăl îi spune fiului: 

- E timpul să te descurci singur, doar n-ai pretenţia 

ca maică-ta să ne întreţină pe amândoi... 

 

  

- Am venit să cer mâna fiicei dumneavoastră. 

- Cu plăcere. Nu că e fata mea, dar e foarte ageră. De 

mică era aşa. Nici la şcoală nu s-a dus... 
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- Unde pleci, scumpo?, o întreabă soţul, ridicându-şi 

ochii de pe ziar. 

- Ies pentru jumătate de ceas. Cumpăr câte ceva: 

chibrituri, şerveţele, un suc, o blană de vizon şi nişte 

scobitori. Vrei să-ţi iau şi ţie un pachet de ţigări? 

 

  

Soţul către soţie: 

- Dragă, trebuie sa te întreb, cu tine am făcut eu 

dragoste aseară în bucătărie? 

- Pe la ce oră, iubitule?... 

 

  

Mama către fiică: 

- Draga mea, adu-mi te rog cinci farfurii. 

- Pentru ce? Suntem doar eu cu tine şi cu tata… 

- Nu mâncăm. Trebuie să vorbesc cu taică-tu! 

 

  

Într-un supermarket uriaş, soţia s-a rătăcit de soţ. 

Îngrijorată, întreabă o vânzătoare: 

- Mi-am pierdut bărbatul. Unde să mă adresez? 

- Etajul doi, înainte şi apoi la dreapta. Raionul cu 

articole de doliu... 

  

  

- Draga mea, am decis, te părăsesc! 

- Ai găsit una mai bună? 

- Mai bună, nu. Mai ieftină! 
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Un om mai în vârstă citea seara ziarul la lumina 

lămpii de petrol. 

- Auzi, nevastă, aicea scrie că, dintre animale, doar 

omul e singurul care are orgasm! 

Ea, plină de speranţă, zice: 

- Ar merita încercat. 

Moşul iese în ogradă; se întoarce transpirat, gâfâind, 

peste vreo ora şi se întinde pe pat: 

- Da, aşa e: iapa nu are orgasm, n-are nici vaca şi nici 

capra... De scroafă nu sunt sigur, că guiţă într-una... 

 

  

O femeie tânără venea săptămânal la mormântul 

soţului său pentru a uda florile. Apoi, de fiecare dată, se 

retrăgea cu spatele. Un tânăr care o urmărea de mult timp 

îi spune: 

- Văd că aţi purtat un deosebit respect defunctului d-

voastră soţ. Am văzut că nu-i întoarceţi spatele când 

plecaţi. Foarte frumos! 

- Domnule, soţul meu mereu îmi spunea că am un 

fund ce ar putea ridica şi un mort din mormânt. Şi nu 

vreau să risc... 

 

  

VÂRSTE 

- Cum se face că bărbaţii de treizeci de ani arată mai 

bine decât femeile de aceeaşi vârstă?  

- Foarte simplu. Pentru că femeile de treizeci de ani 

au, în realitate, patruzeci. 
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Doi tineri erau căsătoriţi doar de două săptămâni. 

Soţul, deşi era foarte îndrăgostit, abia aştepta să iasă în 

oraş cu vechii lui prieteni să petreacă, aşa că îi spuse 

soţiei: 

- Scumpa mea, vin repede. 

- Unde mergi, iubiţel? întrebă soţia. 

- Merg până la bar, drăguţo. Să beau o bere. 

Soţia spuse:  

- Vrei bere, dragostea mea? 

Deschise uşa de la frigider şi îi arătă 25 de tipuri 

diferite de bere. Soţul nu ştia ce să facă, sigurul lucru pe 

care a fost în stare să îl spună a fost:  

- Da, acadeaua mea... dar la bar... au halbe îngheţate...  

Nu a apucat să termine fraza, că soţia îl întrerupse:  

- Vrei halbă îngheţată, iepuraş?  

Scoase din congelator o halbă atât de îngheţată, că 

abia putea să o ţină în mână. Soţul devenise cam palid, dar 

spuse:  

- Da, motănel, dar la bar au tot felul de gustări 

delicioase... Nu stau mult, vin imediat. Promit! 

- Vrei gustări, păpuşel?  

Deschise cuptorul şi scoase cinci tăvi cu diverse 

gustări aburinde (aripi de pui, ciuperci, coaste de porc).  

- Dar, draga mea... la bar... ştii, se mai înjură, se 

vorbeşte urât... 

- Vrei vorbe urâte, dragă? Auzi, băi, sulică! Bea-ţi în 

morţii mă-tii berea în nenorocita aia de halbă îngheţată şi 

mănâncă-ţi rahaturile de gustări, pentru că eşti însurat şi 

nu mergi nicăieri, clar, nenorocitule?! 
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- La cei şaizeci de ani ai dumneavoastră, aveţi o 

siluetă de invidiat.  Care e secretul? 

- Posed o reţetă infailibilă: nu mănânc niciodată în 

timp ce soţia mea vorbeşte… 

 

  

Soţul şi soţia, acasă. Sună telefonul. Soţul ridica 

receptorul, ascultă jumătate de minut, fără sa scoată un 

cuvânt, apoi îl pune la loc. 

SOŢIA: Cine a fost? 

SOŢUL: Cineva de la Meteo, a greşit numărul. A 

întrebat: «Dragă, orizontul este curat?» 

 

  

- În fine, am reuşit să mă las de fumat. Imaginează-ţi, 

în ultima vreme, cum aprindeam ţigara, cum începea să-mi 

curgă sânge din nas! 

- Nu e nevoie să-mi imaginez. Să ştii că şi nevastă-

mea e o femeie extrem de dură. 

  

  

Într-o dimineaţă, surpriză mare: Ion îşi vede soacra 

din provincie, venind în vizită la ei. Îi spune: 

- Dumnezeu v-a adus, dragă mamă soacră! Până 

când aţi dori să staţi la noi? 

- Cât mă simt binevenită în casa voastră. Când simt 

că nu mai sunt dorită, atunci am să plec! 

Ion, uimit: 

- Oho, păi nu beţi nici măcar o cafea? 
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- Fiul meu este leit tatăl său, îi spune o tânără 

mamei ei. 

- Nu-i nimic!, răspunde aceasta. Important este să fie 

sănătos! 

 

  

- Am un obicei foarte prost, recunoaşte viitorul 

ginere: îmi ies din fire destul de des, aşa fără nici un motiv. 

- Nu-ţi fă nici o problemă din pricina asta! Dacă te 

căsătoreşti cu fiica mea, vei avea destule motive. 

  

  

În cimitir, lângă două morminte proaspete, doi 

bărbaţi îndoliaţi îşi plâng dispăruţii. La un moment dat, 

unul dintre ei întreabă: 

- Soţie? 

- Soacră... 

 

  

Q Ce este iubirea? 

A Lumina vieţii. 

Q Dar ce este căsătoria? 

A Factura la lumină. 
 

  

- Eu şi soţia mea suntem împotriva folosirii bătăii 

pentru educarea copilului. 

- Şi noi la fel. Pe-al nostru nu-l batem decât atunci 

când suntem în legitimă apărare... 
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- Ascultă,  nevastă, când vecinul nostru şi-a luat 

frigider nou, ai insistat să ne luăm şi noi. Când şi-a luat  

telefon mobil, a trebuit să ne luăm şi noi. Dacă şi-a 

schimbat tapetul, a trebuit să-l schimb şi eu. Acum, că s-a 

recăsătorit, eu cum procedez? 

 

  

- Cum îţi faci soţia să urle încă o oră după ce a avut 

orgasm?  

- Te ştergi de perdelele ei! 

 

  

- Iubitule, te rog să mă înţelegi! Abia ne-am 

căsătorit. Nu-mi este uşor să mă despart de obiceiurile 

mele de fată. Cel puţin, nu imediat. 

- Nici nu e nevoie. Continuă să ceri bani de la ai tăi, 

ca şi cum nimic nu s-ar fi schimbat! 

 

  

Q Care este diferenţa între coapsele bărbaţilor şi 

cele ale femeilor? 

A Între coapsele bărbaţilor este mereu aceeaşi 

pereche de testicole. 

 

  

Doi vechi prieteni se revăd. 

- Am auzit că-ţi duci soţia numai în cluburile de 

noapte... 

- După ce e ea „gata”, doar acolo mai găsim deschis! 
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EA: Iubitule, am visat azi-noapte că mi-ai cumpărat 

de Sfântul Valentin un colier super, din perle...  

EL: Aşteaptă, dragă, până diseară, o să ai o surpriză! 

Vine seara, bărbatul se întoarce de la serviciu şi îi 

oferă un cadou ambalat frumos. Emoţionată, ea îl deschide 

şi înăuntru găseşte.... o carte: "Interpretarea viselor". 

 

  

- Domnule director, vă văd supărat! 

- Secretara mea... 

- Ce s-a întâmplat cu ea? 

- Închipuieşte-ţi că m-a surprins exact în momentul 

în care o sărutam pe nevastă-mea... 

 

  

- Sunteţi noua secretară a soţului meu? 

 -Da. 

- Sper să nu aveţi acelaşi apetit sexual ca şi 

predecesoarea. 

- Dar cine a fost predecesoarea mea? 

- Eu. 

 

  

O bunicuţă se prezintă la examenul de admitere la 

facultate. Ia toate examenele cu brio şi intră. Examinatorii, 

curioşi, o întreabă la ce îi mai trebuie şcoală la vârsta asta. 

- Ah, bărbatul meu e de vină... Deunăzi, se fălea prin 

birt şi spunea că de aniversarea lui de 70 de ani îşi doreşte 

sa fută o studentă... Na, iaca, îi fac şi eu un cadou... 
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Corectitudine politică la feminin 
 

Femeile cred că dacă o pisică fuge de 

acasă este din cauza lipsei de afecţiune. 

Femeile cred că dacă un câine fuge de 

acasă este din cauza lipsei de afecţiune.  

Femeile cred că dacă o femeie fuge de 

acasă este din cauza lipsei de afecţiune. 

Femeile cred că dacă un bărbat fuge de 

acasă este din cauză că bărbaţii sunt 

nişte porci. 

 

 

Cum să vorbeşti despre femei şi să fii 

„politically correct”? 

1. Nu este o „păpuşă” sau „pisi”, ci este o „persoană 

înzestrată cu sâni”. 

2. Nu este „uşuratică”, ci este „accesibilă orizontal”. 

3. Nu este o „blondă proastă”, ci „o persoana cu părul 

deschis care s-a abătut de la calea informaţiei”. 

4. Nu este o „fostă”, ci este o „persoană de a cărei 

companie m-am bucurat”. 

5. Nu te „sâcâie”, ci devine „repetitivă verbal”. 

6. Nu este o „prostituată de pe centură”, ci este un 

„furnizor cu preţuri mici”. 
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7. Nu „găteşte prost”, ci este „compatibilă cu 

cuptorul cu microunde”. 

8. Nu „poartă prea multe bijuterii”, ci este 

„îngreunată metalic”. 

9. Nu este „narcisistă”, ci este „excesiv de preocupată 

de calităţile sale”. 

10. Nu „s-a îngrăşat”, ci „a depăşit pragul metabolic”. 

11. Nu este „grasă”, ci este „desfăşurată orizontal”. 

12. Nu „flirtează” sau „amăgeşte”, ci „se angajează în 

simulare artificială”. 

13. Nu este „anorexică”, ci „proeminentă scheletic”. 

14. Nu „urăşte fotbalul”, ci este „ignorantă din punct 

de vedere atletic”. 

15 Nu este „frigidă”, ci este „inaccesibilă termic”. 

16. Nu „are straturi de fard”, ci a atins o „saturaţie 

cosmetică”. 
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Corectitudine politică la masculin 
 

Femeile sunt ca elefanţii: îmi place să-i 

privesc, dar nu mi-ar plăcea să am unul 

acasă. 

 

 

Cum să vorbeşti despre bărbaţi şi să fii 

„politically correct”? 

1. Nu este un „alcoolic”, ci a dezvoltat „o capacitate 

de a depozita alcoolul”. 

2. Nu este un „dansator prost”, ci este un „mult prea 

caucazian”. 

3. Nu „se rătăceşte tot timpul”, ci „investighează 

destinaţii alternative”. 

4. Nu „cheleşte”, ci este într-o „regresie pilozitală”. 

5. Nu se poartă ca un „cretin”, ci a dezvoltat o 

„descreştere a capacităţii creierului”. 

6. Nu este o „gaură în pantaloni”, ci este un „decolteu 

dorsal”. 

7. Nu este „obsedat sexual”, ci este „preocupat de 

evoluţia speciei”. 

8. Nu „iubeşte maşina mai mult decât nevasta”, ci 

„recunoaşte triumful tehnologiei asupra individului”. 
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Valoarea unei femei 
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Shopping  
 

Soția mea insistă întotdeauna să o însoțesc la 

shopping. Din păcate, ei îi place să cotrobăie articol cu 

articol, pe când eu mă plictisesc repede. Atunci îi spun că mă 

duc un minut la raionul de electronice (total inutil în opinia 

ei) și, eventual, ne întâlnim la casă sau în parcare. 

 

 
 

 Însă ieri am primit acasă următoarea scrisoare de la 

Carrefour: 

 

 Dragă doamnă Ionescu, 

 În ultimele șase luni soțul dvs. a produs pertubări 

grave în activitatea magazinului nostru. Nu mai putem 

tolera comportamentul său și ne vedem nevoiți să 

interzicem accesul amândurora în magazinele Carrefour. 
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Nemulțumirile noastre împotriva soțului dvs., dl. 

Ionescu, sunt enumerate mai jos și sunt susținute de 

înregistrările de pe camerele noastre video: 

 1. 15 februarie: A luat de pe raft 24 de cutii de 

prezervative și le-a pus aleatoriu în coșurile de 

cumpărături ale altor clienți, profitând de neatenția 

acestora. 

 2. 23 februarie: A pus să sune toate ceasurile 

deșteptătoare din raionul 'Articole pentru casă' la 

intervale de cinci minute. 

 3. 6 martie: A făcut pe podea o dâră de sos de 

tomate până în fața ușii de la toaleta femeilor. 

 

 
 

 4. 11 martie: I-a spus unei casiere, pe un ton oficial: 

'Cod galben în raionul legume. Du-te imediat acolo'. Asta a 

determinat-o pe angajata noastră să-și părăsească postul 

desemnat și prin urmare, să primească o mustrare scrisă 

din partea supervizorului său, ceea ce a condus la o grevă 

organizată de sindicat ce a costat managamentul 

companiei timp și bani. 
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 5. 25 martie: A blocat o oră biroul de rate, solicitând 

deschiderea unui contract pentru o pungă de M&M. 

 6. 2 aprilie: A mutat semnul 'Atenție! Podea udă!' 

într-o zonă mochetată. 

 7. 12 aprilie: A montat un cort în raionul 'Camping' 

și a invitat copiii celorlalți cumpărători să-și aducă perne 

și pături de la raionul 'Așternuturi' ca să petreacă 

weekend-ul împreună, ofertă la care au răspuns pozitiv 22 

de copii. 

 

 
 

8. 26 aprilie: Când un angajat l-a întrebat dacă poate 

să îl ajute a început să plângă și să țipe: Oare de ce nu pot 

oamenii să mă lase pur și simplu în pace?, determinând 

mai mulți cumpărători să sune imediat la 112 și sosirea a 

trei ambulanțe. 
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 9. 2 iunie: A privit direct în obiectivul unei camere 

de luat vederi și a folosit-o drept oglindă în timp ce-și 

scobea nasul. 

 10. 16 iunie: În timp ce cerceta o pușcă de 

vânătoare în raionul 'Arme' l-a întrebat pe vânzător unde 

poate găsi antidepresive. 

 11. 24 iunie: S-a deplasat prin magazin furișându-se 

pe după rafturi, în timp ce fredona suficient de tare încât 

să fie auzit tema din 'Mission Impossible'. 

 12. 30 iunie: S-a ascuns printre hainele unui stand și 

când alți cumpărători apăreau să vadă marfa, le striga: 

Bau!' 

 13. 6 august: A desfăcut toate cutiile de cariocă și 

creioane colorate din raionul de papetărie, probând toate 

culorile albastre și rupându-le vârfurile, sub pretextul că 

nici una nu are nuanța perioadei albastre traversată de 

dumnealui. 

 14. 19 august: Când s-a făcut un anunț la stația de 

amplificare a magazinului, s-a pus pe podea în poziție 

fetală urlând: O, nu! Aud din nou acele voci! 

15. Și, în fine, pe 20 august, ultimul comportament 

inacceptabil, care ne-a determinat să vă interzicem accesul 

în Carrefour prin această scrisoare: a intrat într-o cabină 

de probă și după un timp, a strigat foarte tare: Hei! Nu este 

hârtie igienică în cabina asta!, provocând leșinul angajatei 

noastre de pe raion. 

 Cu stimă, 

X-ulescu 

Manager Carrefour 
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Bărbaţi şi bărbăţie 
 

 

 
 

 

Diferenţa dintre stres, teamă şi panică 

la bărbaţi: 

STRES: nevasta e gravidă. 

TEAMA: amanta e gravidă. 

PANICA: amândouă sunt gravide. 
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Deseori, Ion se trezea noaptea, îşi scotea verigheta şi 

se bucura de libertate. Apoi şi-o punea înapoi, îşi îmbrăţişă 

soţia şi adormea. 

 

  

Bărbatul este singura fiinţă din univers care mai 

degrabă ar muri pentru femeia iubită decât să trăiască cu 

ea!     

 

  

Fiul, mire, are o nedumerire: 

- Tată, de ce avem atât de multă votcă la nuntă? 

- Tu la mireasă te-ai uitat? 

 

  

Un cavaler, înainte de a pleca în cruciadă, îl cheamă 

pe lăcătuşul castelului să îi monteze soţiei sale centura de 

castitate. După ce o montează, lăcătuşul întreabă:  

- Punem şi botniţă? 

 

  

PROSTIA BĂRBAŢILOR 

Două tinere domnişoare: 

- Am impresia că bărbații ăștia nu au nici un pic de 

logică! 

- De ce? 

- Spre exemplu, a trebuit de 20 de ori să-i explic 

agentului de circulație că ieri eram în alte sandale, de aia 

am uitat permisul în altă geantă. 
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AVERTISMENT PENTRU BĂRBAŢI 

Indiferent de cât de frumoasă, deşteaptă, inteligentă, 

90-60-90 etc., este o femeie, ţineţi minte un lucru: ŞI DE 

ASTA E SĂTUL CINEVA! 

 

  

Bărbaţii sunt precum pantofii: 

 cei care îţi plac, te costă; 

 foarte puţini merită păstraţi mai mult de 

un sezon; 

 dacă nu îi iei potriviţi, s-ar putea să te bată; 

 cei comozi nu te atrag, iar cei care te atrag 

nu vor să intre; 

 oricât le-ai vorbi, nu devin mai maleabili; 

 unul singur nu e de ajuns decât pentru 

cenuşărese; 

 unii merită lăsaţi la uşă; 

 lumea te judecă în funcţie de ei; 

 alte femei te invidiază pentru ai tăi, iar tu 

invidiezi alte femei pentru ai lor; 

 cei şireţi trebuie legaţi; 

 şi, ca regulă de aur: toţi trebuie călcaţi în 

picioare! 

 

  

Un beţiv vede un şofer care încearcă să-şi pornească 

maşina dând la manivelă. 

- Aha! Deci tu eşti ăla de învârţi strada?! 
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Doi naufragiaţi într-o barcă în mijlocul oceanului. 

După câteva zile, găsesc plutind lampa lui Aladin. Iese 

duhul şi zice: 

- Bă, băieţi, eu unul nu mai am putere decât pentru o 

dorinţă... 

Unul dintre naufragiaţi, însetat, zice: 

- Transformă oceanul în bere rece! 

Duhul se conformează. Celălalt naufragiat zice: 

- Boule! Acum trebuie sa ne pişam în barcă... 

 

  

- Să-ţi fie ruşine, Mitică, zise nevasta. Iar ai venit 

beat acasă! 

- Ca să respectăm adevărul istoric... nu eu am venit... 

m-au adus vecinii... 

 

  

- Ascultă chelner, nu aş vrea să pierzi şirul şi să mă 

trezesc încărcat la socoteală! Asta-i a 14-a halbă pe care 

mi-ai adus-o... 

- Şi să mai crezi în doctorii care susţin tâmpenia că 

alcoolul afectează memoria! 

 

  

- Draga mea, am nevoie de cheia de la poartă. Este 

ziua de naştere a şefului şi s-ar putea să întârziu. 

- N-ai nevoie de cheie! Dacă vii devreme, poarta va fi 

descuiată, iar dacă vei veni târziu, tot n-ai să nimereşti 

broasca! 



 

139 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

În pauza prevăzută, ghidul conduse pe toată lumea 

din autocar la un bar şi acolo comandă pentru toţi câte un 

coniac mic, iar pentru şofer, o Coca-Cola. Peste puţin timp, 

barmanul aduse şi şoferului un pahar de coniac. 

- Acum puteţi să beţi şi dv. coniac... Tocmai v-au 

furat autocarul! 

 

  

- Ce aveţi, doamnă, în damigenele din portbagaj?, 

întreabă agentul de circulaţie. 

- Apă sfinţită de la mănăstirea Cozia. 

- Doamnă, trebuie să vă contrazic, zise agentul după 

ce gustă, aceasta nu e apă sfinţită, e pălincă toată ziua... 

- Doamne Dumnezeule, cum faci tu întotdeauna câte 

o minune pentru noi, necredincioşii! 

 

  

Definiţie: Un băutor adevărat este acela care destupă 

o sticlă de vodcă sau de coniac şi aruncă dopul pe 

fereastră. 

 

  

- Ca să te scap, îi spuse avocatul clientului său, care 

era acuzat de contrabandă cu băuturi, trebuie să te 

prezinţi la proces beat mort.  

În timpul pledoariei: 

- Priviţi, onorată instanţă! Credeţi că pe un 

asemenea om l-ar lăsa inima să vândă altora măcar o sticlă 

din băutura atât de dragă lui? 
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- Şi doar v-am spus, îi zise Tache recepţionerei, să 

mă sculaţi la 4 şi jumătate! Nu m-aţi sculat şi am pierdut 

trenul. 

- Cum era să vă sculăm la ora aia, domnule, când 

dumneavoastră v-aţi întors la hotel pe la ora 6? 

 

  

La observatorul astronomic, un beţiv se uită cu 

atenţie la un astronom care observă cerul printr-o lunetă. 

La un moment dat, beţivul văzu cum cade o stea. 

- La fix ai nimerit-o, omule! 

 

  

- Inculpat, eşti condamnat la o lună de închisoare 

corecţională, pentru că în noaptea de 13 octombrie a.c, 

aflându-te într-o avansată stare de ebrietate, ai tulburat 

liniştea locuitorilor oraşului nostru, prin urletele pe care le 

scoteai la ora 2 din noapte... 

- Ba să am pardon, domnule judecător, eu nu urlam, 

eu cântam. 

- Şi ce pretinzi că cântai? 

- Ioaaane, Ioaaneee, toatăăă lumea doarmeee...! 

 

  

- Dumneata obişnuieşti să bei?, îl întreabă doctorul 

pe pacient. 

- Nu, domn' doctor! Ferit-a sfântul! 

- Foarte bine! Te rog să-mi ţii puţin sticla asta de 

coniac până îmi îmbrac paltonul... 
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- Dumneata, care eşti un băutor înrăit, ca să te laşi 

de băutură trebuie să consumi, în schimb, mult lapte, zise 

doctorul. 

Beţivul îşi cumpără un litru de lapte, se duse acasă şi 

bău în silă primul pahar. 

- Bieţii sugari, abia acum încep să-i înţeleg de ce 

plâng atâta... 

 

  

- De la o vreme, văd tare rău domnule doctor. Să iau 

nişte sticle mai mari? 

- Dumitale nu-ţi trebuie nişte sticle mai mari, ci mai 

puţine... 

 

  

După o masă bine stropită, la plecarea musafirilor: 

- Unchiule Mitică, degeaba încerci să te încalţi cu 

sifonul, ia mai bine galoşul! 

 

  

- Iar te-ai îmbătat, Mitică? Şi abia ieri mi-ai promis 

că faci o cotitură! 

- Da, dar ştii şi tu că la cotitură, virajele nu se iau 

brusc... 

 

  

- Să ştii că aseară ai întrecut măsura! Nu ţi-e ruşine? 

Să te aducă ospătarul acasă în toiul nopţii? 

- Păi dacă atunci a ieşit din tură... 
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- În sfârşit, m-am lăsat de băutură. 

- Te-a oprit doctorul? 

- Nu, dar ultima oară am fost aşa de beat, încât i-am 

cumpărat nevestei o haină de blană... 

 

  

La bar. 

- Ei, cred că s-a făcut timpul s-o luăm şi noi din loc! 

- Ce te-a apucat?! Mai e încă o oră bună până la 

terminarea programului de lucru... 

 

  

ŞOARICI ŞI PISICI 

- Domnule doctor, de la o vreme văd şoareci albi 

prin casă! 

- Cred că de la băutură ţi se trage... Un început de 

delirium tremens... Am să-ţi prescriu un tratament care să 

te vindece de acest viciu nenorocit. 

- N-ar fi mai bine, ca pentru şoricei, să-mi cumpăr 

mai bine o pisică? 

 

  

Noaptea târziu, un poliţist opreşte un beţiv care se 

împleticea pe stradă: 

- De ce faceţi gălăgie? Unde vă duceţi? 

- Mă întorc... acasă... de la Revelion.. 

- De la Revelion?! De atunci au trecut 3 săptămâni! 

- Exact! Şi mi-am spus: Ce-i prea mult, nu-i sănătos! 

Aşa că... m-am decis să... mă întorc acasă! 
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- Cel mai bun remediu împotriva gripei este vinul 

fiert, decreta ritos la un pahar de vorbă, moş Vasile. Uite, 

eu numai când simt că mă încearcă, iau trei litri de vin, îl 

fierb cu mirodenii şi până dimineaţa, gata. 

- Gripa? 

- Nu, vinul fiert... 

  

  

Doi beţivi scot un om pe jumătate înecat dintr-un 

lac. Apoi, trag concluzia: 

- Vezi ce-a păţit dacă a băut apă? 

 

  

- Vecine, îţi mulţumesc tare mult că mi-ai reparat 

robinetul. Cu ce să te servesc? Cu o cafea? 

- Mulţumesc! Nu prea beau cafea... 

- Atunci poate o ceaşcă de ceai? 

- Nu, ceai nici atâta nu beau... 

- Atunci poate un whisky cu sifon? 

- Da, aici m-aţi nimerit! Dar fără sifon! 

  

  

CĂŢELUŞUL 

De atâta băutură, unui beţiv i se face rău şi începe să 

etaleze trecătorilor ce mâncase şi băuse în seara aceea. 

Atras de icnete, un căţeluş se învârtea prin preajmă. 

- Mă, al dracului, zise beţivul, eu ce am mâncat ştiu... 

Ce am băut, ştiu... Când te-am mai înghiţit şi pe tine, nu-mi 

mai aduc aminte... 
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Sosit la locul accidentului, agentul de circulaţie se 

îngrozi: maşina era făcută praf. Deschizând cu greutate 

uşa, văzu pe bancheta din spate doi inşi beţi morţi. 

- Cine a condus maşina? 

- Nimeni, amândoi am stat cuminţi aici în spate... 

 

  

Mitică, legănându-se vizibil pe picioare, nu 

nimereşte uşa de la bar, dar o nimereşte pe cea de alături. 

- Am început să îmbătrânesc, se vede! Şi aseară era 

cât pe-aci să nimeresc acasă!... 

 

  

- Ai auzit că a murit McTavish? Atac de inimă. 

- Cum s-a întâmplat? 

- Era într-o călătorie de afaceri la Chicago şi seara 

mai mergea să bea şi el un whisky, la bar. Ca să spulbere 

poveştile legate de cumplita zgârcenie a scoţienilor, într-o 

seară, a oferit el un rând de băutură la toată lumea. După 

ce-au băut, i-au mărturisit că întotdeauna au crezut despre 

el că e irlandez... 

 

  

La un bar izbucneşte bătaia.  

Unul dintre consumatori, beat mort, stătea şi admira 

priveliştea. La un moment dat, o halbă aruncată de cineva 

îi sparge capul şi un val de sînge îi acoperă vederea. 

Imediat începu să strige: 

- Aşa băieţi! Întâi lampa şi pe urmă bătaia!  
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- Doamnă, nu vă supăraţi că vă deranjez în toiul 

nopţii, dar v-am adus soţul acasă. Ştiţi, el nu prea se putea 

deplasa, dar am izbutit să aflăm adresa... Şi vi l-am adus. Ar 

fi bine să nu-l mai lăsaţi să bea atât... 

- Pentru numele lui Dumnezeu, nu e soţul meu! 

Individul ăsta de trei luni s-a mutat de aici şi aproape în 

fiecare seară mi-l aduce câte cineva... 

 

  

- Dom' şef, zise Bulă, am fost aseară la un chef 

monstru şi azi nici nu mă pot ţine bine pe picioare, 

darămite să viu la serviciu. 

- Nicio problemă, culcă-te la loc şi îngrijeşte-te! 

- Să ştii că tu te porţi prea îngăduitor cu angajaţii, îi 

zise soţia patronului. 

- Fii fără grijă! Aşteaptă să se trezească mai bine din 

beţie şi poate-şi aduce aminte că azi e duminică... 

 

  

- Ia spune-mi, barman, am fost aseară aici? 

- Da, domnule, ca de obicei. 

- Şi cât am cheltuit? 

- Vreo 5-60.000 lei. 

- Slavă Domnului! Credeam că i-am pierdut... 

 

  

- Costele, hai că ne-o fi! Hai acasă! 

- Uite... ştii ce? Dacă putem să ne sculăm de la masă... 

mai bem un rând. Dacă nu putem... atunci mergem! 
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O femeie grasă şi îmbrăcată strident se aşază pe un 

scaun, la bar. 

- Birman, dă-mi un vizichi, că de câte ori beau vizichi 

simt cum îmi urcă o căldură de la inimă! 

- Doamnă, îmi permit să vă atrag atenţia că se spune 

barman şi nu birman, se spune whisky, nu vizichi, iar 

căldura la care vă referiţi, vă vine de la ţâţa stângă, pe care 

o ţineţi în scrumieră... 

 

  

Un bărbat se împiedică de o scară şi se accidentează. 

- Repede, nişte apă!, strigă unul dintre cei care 

acordau primul ajutor.  

Accidentatul deschide ochii şi exclamă: 

- Pesemne că trebuia să mă accidentez mai tare ca 

să capăt nişte vodcă! 

 

  

Discuţie între doi burlaci: 

- Ştii, o relaţie e ca o partidă de cărţi. Dacă n-ai 

parteneră bună, măcar o mână bună să ai... 

 

  

Pacientul arăta complet dărâmat şi îi tremurau 

foarte tare mâinile. 

- Sunt sigur că dumneata bei foarte mult, zise 

doctorul. 

- Vai domn' doctor, nu vorbiţi cu păcat! Până să duc 

paharul la gură, vărs aproape tot ce e în el... 
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- Cum recunoşti un burlac care se gândeşte la viitor? 

- Cumpără două lăzi de bere în loc de una. 

 

  

- De când am început să ies şi eu cu prietenii la una 

mică, căsnicia noastră a intrat într-un grav impas... 

- Cum asta? 

- Nevastă-mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar 

eu pe ea, când sunt treaz... 

 

  

STUDIU DESPRE SEX 

Un studiu recent a încercat să afle în ce zile preferă 

bărbaţii să facă sex. Rezultatele au fost surprinzătoare: 

bărbaţii preferă mai ales zilele care încep cu litera M: 

Marţi, Miercuri, Mâine, Mereu, Mâmbătă şi Muminică. 

 

  

- Prin faptul că bei, confirmi că eşti propriul tău 

duşman, zise doctorul. 

- Aveţi dreptate, domnule doctor! Şi să ştiţi că 

despre împăcare nici nu poate fi vorba... 

 

  

La doctor. 

- Dumneata bei?, îl întreabă doctorul pe pacient, în 

timp ce-l ascultă la plămâni. 

- Domn' doctor, dacă nu vă e cu supărare, cred că am 

să servesc un păhărel... 
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- Dacă vei continua să bei în ritmul acesta, vei muri! 

Trebuie să reduci băutura la trei pahare pe zi, zise 

doctorul.  

Peste vreo săptămână, când îşi întâlni pacientul, 

acesta era, iar, beat mort. 

- Nu ţi-am spus să reduci băutura la maxim trei 

pahare pe zi? 

- Ba da, dom'le doctor, dar am mai fost la vreo trei 

doctori şi ei mi-au prescris tot câte trei pahare pe zi... 

 

  

- Inculpat, zise judecătorul către un scoţian acuzat 

de devastarea unui local pe când se afla în stare de 

ebrietate, eşti cunoscut ca o persoană fără venituri. De 

unde ai avut bani să te îmbeţi în halul ăsta? 

- Mi-a făcut cinste prietenul meu Jimmy. 

- La sentinţă se vor adăuga încă 6 luni de închisoare 

pentru mărturie mincinoasă! 

 

  

- Billy, zise tatăl, acum eşti băiat mare, a venit 

timpul să-ţi faci singur patul. 

- Dar, tăticule, nu ştiu unde-mi sunt aşternuturile.  

- Unde sunt aşternuturile copilului, dragă, că a venit 

timpul să înveţe unde-i sunt lucrurile?! 

- Aşternuturile lui sunt lângă ale noastre. 

După ce răscoli prin vreo două şifoniere şi trei 

dulapuri, tatăl strigă furios: 

- Şi blestematele noastre de aşternuturi unde sunt? 
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- Nu înţeleg cum poţi să-ţi petreci tot timpul liber la 

bar, în loc să faci şi tu un lucru folositor. 

- Nu înţelegi, nu înţelegi! Atunci de ce vorbeşti 

despre lucruri care depăşesc capacitatea ta de înţelegere? 

 

  

- Pun pariu, spuse patronul barului, ca să stimuleze 

vânzările, că nimeni dintre dv. nu poate bea 10 halbe, una 

după alta. Dacă da, le plătesc eu, dacă nu, le achită! 

- Eu pot!, zise un consumator şi le bău. 

- Eşti formidabil, spuse patronul, cum de reuşeşti? 

- Chestie de antrenament. Acum o oră am făcut 

acelaşi lucru în barul de peste drum. 

 

  

- Alcoolul este un lichid perfid... 

- Mie îmi spui?! La unii se urcă la cap, de nu mai ştiu 

ce spun, la alţii le cade în picioare, nu mai pot să meargă... 

- La fiecare atacă partea mai slabă a organismului... 

 

  

- Un coniac mare, te rog!. ceru barmanului 

consumatorul. Dumneata bei? Dă-i şi dumnealui unu, bea 

şi dumneata unul. 

Toată lumea bea. La plată: 

- Păi n-am bani. 

Scandal, picioare-n fund. În seara următoare: 

- Un coniac mare, te rog! Dă-i şi dumnealui unul, bea 

şi... A, nu, dumitale nu-ţi mai dau, te îmbeţi şi faci scandal... 
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La Liga contra Alcoolismului, conferenţiarul, pentru 

a-şi ilustra cele spuse despre efectele nefaste ale 

alcoolului, scoase două pahare, le umplu cu apă şi cu vodcă 

şi puse în ele câte o râmă. Cea din paharul cu vodcă se 

zvârcoli puţin şi muri. 

- Iată ce veţi păţi dacă veţi continua să beţi băuturi 

alcoolice! 

- Domnule, nu vă supăraţi, spuse un participant, ce 

marcă de vodcă aţi pus în pahar, că şi eu am limbrici şi 

vreau să scap de ei... 

 

  

- Ne pare rău, dar trebuie să vă anunţăm că soţul 

dvs. a decedat. S-a înecat într-un butoi mare cu vin... 

- Dumnezeule, ce nenorocire! Ce-o să mă fac singură 

cu 3 copii de crescut? Măcar spuneţi-mi, a avut parte de o 

moarte uşoară... nu s-a chinuit? 

- Nu s-a chinuit prea mult... Abia când am încercat a 

treia oară să-l tragem afară din butoi ne-am dat seama că 

s-a înecat... 

 

  

- Ei, domnule, treci la rând!, strigă Mary către un 

tânăr care, cu o conservă în mână, se înghesuia să intre în 

faţă, la casă. 

- O, doamnă, mă grăbesc foarte tare şi nu vreau să 

cumpăr decât conserva asta pentru câini! 

- Vai, dacă ţi-e aşa de foame, din partea mea poţi să 

treci în faţă, spuse unul de la coadă. 
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- Ar fi mult mai sănătos pentru dumneata ca, în loc 

să bei o vodcă, să mănânci mai bine un măr! 

- Şi ce credeţi, domnule doctor, 10-12 mere pe zi nu 

pot să-mi dăuneze?! 

 

  

- Barman, te rog să-mi dai 500 g de vodcă în 5 

pahare! 

- Domnule, n-ar fi mai bine să vă dau o sticlă de 

jumate şi un pahar, ca să vă serviţi singur? 

- Nu! Pune-mi aici în faţă 5 pahare de votcă... Aşa!... 

Acum ia primul şi ultimul pahar şi varsă-le! 

- De ce, domnule? 

- D-aia, că atunci când beau primul pahar, tare mi-e 

greaţă, iar când îl beau pe ultimul, îmi vine să vărs... 

 

  

Sosit acasă, după un raid prelungit prin barurile din 

oraş, chefliul văzu că nu are cu ce deschide uşa casei. Căută 

prin jur şi găsi o rangă de fier cu care încercă să forţeze 

fereastra. După ce se chinui un timp, mai ales că era 

întuneric beznă, reuşi. Escaladă pervazul şi pătrunse în 

camera de zi. Aprinse lumina; pe masă îl aşteptau cheile şi 

în cameră, nevasta, care-i strigă: 

- Aşa-ţi trebuie, uitucule! 

 

  

- Nenorocitule, strigă nevasta, iar vii la două acasă? 

- Nu, dragă, la două am fost... vin la una... 



 

152 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Chelner, adu-mi un kil de vin! 

- Prea bine, domnule! Din care doriţi: vin alb, vin 

roşu? 

- De care-o fi, nu contează! Eu sunt daltonist... 

 

  

- Domnule, zise un tip beat mort, fiţi bun şi spuneţi-

mi: ce oră e? 

- Şase şi jumătate. 

- Dimineaţa sau seara? 

 

  

- De câte ori te văd, te văd tot cu sticla în mână. 

- Doar nu vrei să stau tot timpul cu ea la gură... Mai 

ales când e goală... 

 

  

- Domnule doctor, mi-aţi spus să mă las de băutură... 

mi-aţi găsit ceva? 

 

  

- Dumneata ştii cum se numesc cei care-şi petrec 

toată viaţa prin cârciumi? 

- Da, cum să nu! Ospătari... 

 

  

- Domnule, zise un beţiv, unde este strada Caragiale? 

- Luaţi-o drept înainte! 

- Drept înainte... Atunci n-o să mai ajung niciodată!... 
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În dimineaţa de după chef, soţul mahmur bine îi 

spuse soţiei: 

- Mami, te rog să nu mă cerţi... simt că-mi plezneşte 

capul şi mi-e rău... 

- Vasile, Vasile, tu ştii că nu rezişti la băutură! De 

câte ori ţi-am zis că tu ar trebui să bei lapte... 

- Da, cu dragă inimă aş bea lapte, dacă vacile ar 

mânca struguri... 

  

  

Văzând că soţul, furat de petrecerea la care luau 

parte, prinde turaţie, soţia îi reproşează: 

- Când o să încetezi odată cu băutura? 

- Când tu o să fii o soţie ideală. 

- Vedeţi, zise soţia luând drept martori pe comeseni, 

n-o să termine niciodată! 

 

  

- Mă scuzaţi, zise un tip bine cherchelit, parcă v-am 

mai văzut undeva... Aha... la televizor! Semănaţi foarte bine 

cu Draga Olteanu. 

- Păi, eu sunt Draga Olteanu! 

- Da?! Ce mă bucur! De aceea semănaţi aşa de bine! 

 

  

- Eşti un beţiv notoriu, răcni nevasta. Mereu vii beat 

acasă! Vreau o explicaţie, vreau să-mi spui adevărul... 

- Hotărăşte-te dragă, pentru că nu le poţi avea pe 

amândouă deodată. 
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La Liga contra Alcoolismului se ţinea o prelegere. 

Pentru a explica mai bine relele care decurg din 

consumarea băuturilor alcoolice, conferenţiarul întreabă: 

-Dacă punem în faţa unui animal o găleată plină cu 

apă şi una plină cu vin, din care credeţi că va bea? 

- Din găleata cu apă... 

- Şi de ce va bea din găleata cu apă? 

- Pentru că este un dobitoc! 

 

  

- Mitică, îi spuse soacră-sa, să ştii că nu pot suferi să 

te văd ieşind din cârciumi! 

- Păi vezi! Fiică-ta îmi spune că nu poate suferi să 

mă vadă intrând! 

 

  

- Iar te întorci acasă pe jumătate beat!, zise furioasă 

nevasta. 

- Veneam eu de tot... dar mi s-au terminat banii... 

  

  

IEPURI ÎMPIEDICAŢI 

Doi cheflii pe drum, se întorceau acasă ţinându-se 

tandru de gât. 

- Să ştii că eu am un frate care aleargă câte 3 iepuri 

deodată şi regulat prinde câte unul... 

- Ei, dar cum vine asta? 

- Păi, din ăia 3 iepuri, neapărat câte unul din ei se 

mai împiedică... 
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- Şi de unde ai tras concluzia că am fost atât de beat 

aseară că nu am mai ştiut de mine?, întreabă soţul. 

- Pentru că ai vrut să cânţi în duet cu cucul de la 

ceas... 

 

  

- Tache, împrumută-mi 2.000 de dolari. Vreau să 

beau şi eu o bere. 

- Ce bere a dracului poate să coste atâta? 

- O bere pe care vreau s-o beau într-un bar din 

America... 

 

  

Bulă, beat criţă, soseşte acasă după miezul nopţii. 

Bubulina îl aşteaptă surescitată. 

- Unde mi-ai fost până la ora asta, netrebnicule? 

- Stai dragă... nu mă lua aşa de iute... că ameţesc. Am 

făcut un pariu cu colegii de serviciu... care bea mai mult. 

- Aha!, răcni Bubulina. Şi cine a ieşit al doilea? 

 

  

FĂCĂLEŢUL 

Un tip, beat mort, luase la rând, noaptea târziu, toate 

locuinţele de pe stradă şi bătea de zor pe la uşi. 

- Potoleşte-te omule şi du-te acasă, îi spune un 

poliţist. 

- M-aş duce, dar nu sunt sigur unde locuiesc. Aşa că 

bat pe la uşi şi unde voi primi nişte făcăleţe pe spinare, 

ştiu c-am ajuns... 
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- Ia uită-te în ce hal eşti, de-abia te mai ţii pe 

picioare... Faci rău că bei aşa de mult! 

- Nu. Fac rău că vreau să umblu... 

 

  

Întors din „schimbul trei" de prin barurile oraşului, 

tocmai când se lumina de ziuă, Mitică a fost luat în primire 

de consoartă, încă de la uşă: 

- De ce îmi vii tocmai la ora asta acasă? 

- Ca să iau micul dejun... 

 

  

Un beţiv intră într-un bar şi cere o vodcă. 

- Îmi pare rău domnule, dar barul s-a închis. Vă 

aşteptăm, tot aici, mâine!  

Beţivul pleacă, dar după un timp revine. 

- O vodcă mare! 

- Domnule, barul e închis! V-am mai spus o dată! 

Scena se repetă şi a treia oară, la care beţivul, 

exasperat, spuse cu o voce împleticită: 

- Ce-i porcăria asta: nu mai poate omul să bea o 

vodcă! Doar n-aţi cumpărat voi toate barurile din oraş? 

 

  

Bulă, ajuns acasă, se chinuia să bage cheia în 

broască, clătinându-se vizibil pe picioare. 

-Vreţi să vă ţin eu cheia?, întreabă un trecător milos. 

- Nu, cheia o ţin eu destul de bine. N-aţi vrea să-mi 

ţineţi puţin, casa? 
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La o masă, se cinsteau de zor doi bărbaţi. Vodcă cu 

bere. La un moment dat, unul dintre ei zise cu o voce 

încleiată: 

- Am început să văd dublu... 

- Şi eu... la fel... 

- Atunci... dacă suntem patru, hai să facem o şeptică! 

 

  

Doi beţivi se clătinau în drum către casă. La un 

moment dat, unul dintre ei cade. 

- Haide, mă, ridică-mă, că nu pot singur! 

- Să te ridic?... Nu cred că pot... Dacă mă aplec, 

ameţesc... Dar nici singur nu te las! Mai bine mă lungesc şi 

eu lângă tine... 

 

  

SCHELEŢII 

Două schelete, plictisindu-se la cimitirul de 

domiciliu, pun la cale ca în seara respectivă să sperie nişte 

trecători. Primul muşteriu a fost o băbuţă care se întorcea 

de la mormântul soţului ei. Când i-a văzut, băbuţa a leşinat 

pe loc. Al doilea, un tânăr care încerca să scurteze drumul 

spre casă. Când îi văzu, încremeni şi apoi o luă la fugă. Al 

treilea a fost un beţiv, care fiind preocupat cu echilibrul şi 

cu linia dreaptă, nici nu i-a observat. Ca să-l facă atent, 

unul dintre schelete îi ceru: 

- Dă-mi, te rog, un foc. 

- Ia mai lasă dracului ţigările astea, se răsti beţivul, 

nu vezi în ce hai ai ajuns? 
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Între mincinoşi: 

- Eu am văzut în America un institut de geriatrie, 

zise primul, unde pe o parte băgau moşnegi şi babe şi pe 

cealaltă parte scoteau tineri de 20 ani. 

- În Olanda, eu am văzut şi mai şi, zise al doilea. 

Aveau o combină, din ultima generaţie, care secera grâul 

din lan, iar pe la spate scoteau pâini gata coapte... 

- Voi sunteţi pui mici, se pronunţă al treilea. Eu am 

fost în Italia, toamna, la o cramă. Aveau o maşinărie de te 

cruceai: pe o parte băgau strugurii şi pe cealaltă scoteau 

oamenii beţi! 

 

  

- Mămico, de ce are bunicul nasul roşu? 

- De la vin i se trage. 

- Da, dar bunicul bea numai vin alb... 

  

  

- Iată, spuse medicul, ţi-a paralizat mâna dreaptă. Şi 

numai din cauza băuturii... 

- Dar nu înţeleg, domnu' doctor, de ce mi-a paralizat 

dreapta, că eu, fiind stângaci, paharul îl duceam la gură cu 

stânga? 

 

  

- Mitică, strigă nevasta, şi doar te-am rugat: când 

mai ieşi la o bere cu prietenii să bei maximum două halbe 

şi să nu-mi vii peste ora 10! 

- Ce vrei dragă, eu am înţeles invers... 
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Un tip cherchelit luă un taxi ca să-l ducă la hotel. Pe 

drum, şoferul văzu în oglindă cum pasagerul începu să se 

dezbrace. 

- Domnule, nu vă dezbrăcaţi, încă nu aţi ajuns în 

camera dumneavoastră. 

- De ce nu mi-ai spus mai devreme, când mi-am scos 

pantofii în faţa uşii... 

  

  

- Să ştii, Bulă, îi zise soţia, medicul a spus că o să te 

vindeci numai dacă te laşi de băutură. 

- Atunci e mai grav decât credeam. Speram să scap 

numai cu o operaţie... 

 

  

Un beţiv, revoltat pentru că a fost adus la secţia de 

poliţie, întreabă: 

- Vreau să ştiu pentru ce m-aţi adus aici! 

- Pentru băutură! 

- Ei, da! Aşa mai merge! Când începem şi ce daţi de 

băut? 

 

  

Într-un cerc de prieteni, la o bere, unul relatează: 

- Aud pe câte unii că se duc acasă după 1 sau 2 

noaptea, şi îşi trezesc nevestele. Nu e frumos... şi nici 

sănătos! 

- Dar tu, când te duci? 

- Eu mă duc dimineaţa, când o găsesc trează! 
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- De câte ori se îmbată, vecinul meu se crede 

cântăreţ de operă şi se apucă de urlat arii celebre. Şi are o 

voce, de te bagă-n boală... 

- Ce să mai zic de vecinul meu! Se crede motor de 

tăiat lemne. Şi prinde o turaţie... 

 

  

- Vă rog să vă daţi jos din maşină, prezentaţi actele 

şi să suflaţi în fiolă, spuse agentul de circulaţie 

conducătorului auto, vizibil bine dispus. 

- Să suflu în fiolă? Hai să fim serioşi! Şi dacă 

explodează? 

  

  

- Domnilor, zise ospătarul, la garderobă se află o 

doamnă foarte nervoasă care-şi caută soţul, i-a promis că 

la ora 16 va fi acasă. 

În secunda următoare, barul se golise... 

 

  

- Draga mea, să ştii că băutura te face frumoasă. 

- Dar eu n-am băut nimic! 

- Tu nu, dar eu da. 

 

  

- Iar te-ai îmbătat, Mitică! Ce-o să spună nevastă-ta 

când o să ajungi acasă? 

- Ce-o să spună ea, ştiu, că-i cunosc repertoriul... Nu 

ştiu ce-o să-i spun eu... 
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Ca să prevină eventualele represalii, soţul, vizibil 

afumat, îşi anunţă consoarta de cum a intrat pe uşă: 

- Dragă Lenuţo, am să-ţi dau o veste care o să-ţi 

placă... M-am lăsat de... fumat ! 

  

  

- Aseară, la chef, ai băut tare amestecat: vodcă 

rusească, coniac franţuzesc, vin românesc, bere germană... 

- Şi ce s-a întîmplat? 

- Ai devenit poliglot... Păcat, nu te înţelegea nimeni. 

 

  

- Nu eşti prea tânără ca să consumi alcool? 

- Nu cred, că mama mi-a spus: «Când vei fi mare, ia 

şi tu un rom să te plimbe cu Mercedesul». 

 

  

La desert se servesc struguri. Unul dintre comeseni, 

vizibil atins de lipsa băuturilor spirtoase în timpul mesei, 

refuză oferta: 

- Mulţumesc, nu servesc. Eu vinul îl beau cu paharul, 

nu sub formă de pilule... 

 

  

- Eu, se lăuda un consumator, când mi-e sete, beau 

bere, când sunt trist, beau vin, iar când mă doare stomacul, 

beau ţuică. 

- Şi apă când bei? 

- Când n-am bani... 
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Bulă se întoarce de la cumpărături cu o sticlă de vin 

şi una de apă minerală în sacoşă. Îl vede un prieten: 

- Hei, ce mai faci, Bulă? Nu prea te mai vede omul. 

Hai colea să luăm câte una mică. 

- Nu, că de când m-am însurat, nu mai frecventez 

barurile. Beau acasă cu soţia, facem juma-juma'... 

- Ia uite! Asta înseamnă că duce la băutură? 

- Da, ea bea apa minerală şi eu vinul... 

 

  

La clinica de dezalcoolizare: 

- Domnişoara asistentă, l-am auzit pe domnul doctor 

când a zis: «Administrează-i o fiolă». Aş vrea să fie o Grasă 

de Cotnari... 

 

  

- N-aş fi crezut niciodată că pot exista oameni care 

mănâncă foc. 

- Asta nu-i nimic... am auzit că sunt oameni care 

beau apă! 

 

  

- Un vizitator frecvent al bufetului, când vru să-şi 

achite consumaţia zilnică, văzu că nu-i ajung 1.000 lei. 

- Mă puteţi aştepta până mâine?, se rugă de barman. 

- Da, domnule. Avem încredere, dv. sunteţi unul 

dintre clienţii noştri permanenţi. 

- Dar dacă până mâine mor? 

- Oho, lăsaţi, n-o să fie aşa de mare pagubă. 
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La o masă, un beţiv cugetă: 

- Să mai iau o vodcă?! Burta mea zice că da, mintea 

mea zice că nu! Dacă mă gândesc bine, creierul e mai 

deştept decât stomacul şi cel mai deştept cedează 

întotdeauna primul. Aşa că, ospătar, mai adu-mi o vodcă! 

 

  

- Ajutor, domnule poliţist! Mă urmăreşte un bărbat. 

Cred că este beat... 

- Când mă uit cum arătaţi şi eu sunt de aceeaşi 

părere! 

 

  

- Iar mi-ai venit beat aseară, Mitică, zise nevasta. 

- Din cauza anturajului! Vinovaţi sunt colegii mei... 

- Cum vine asta? Ţi-au dat cu forţa să bei? 

- Nu, dar stai să vezi! Eram patru, am luat o sticlă de 

vodcă, iar ceilalţi trei n-au vrut să bea... 

 

  

- Tot n-ai găsit cheia de la casă să te duci şi tu la 

culcare? 

- Ba cheia am găsit-o, uite-o aici, dar acum nu-mi 

găsesc casa... 

 

  

- Nu mai vreau să beau vodcă, pentru că mă tem că o 

să-mi beau minţile! 

- Haide! Cum o să bei ceva ce nu posezi? 
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Un beţiv, în drum spre casă, se împiedică de o rigolă 

şi căzu. Se ridică, cu chiu cu vai, şi vru să pornească. Iar se 

împiedică şi căzu. 

- Dacă ştiam că o să mai cad o dată, mai bine nu mă 

mai ridicam... 

 

  

- Chelner, de ce nu mi-aţi umplut ţoiul până la semn 

cu ţuică fiartă? 

- E foarte fierbinte, domnule şi v-am lăsat loc şi 

pentru suflat... 

 

  

- De unde vii, nemernicule, la ora asta?, răcni 

nevasta, furioasă că trebuie să aştepte până la acea oră 

târzie din noapte. 

- Stai să vezi, mămicule... am fost la o şedinţă... 

- Ce şedinţa dracului până la ora asta? 

- Nu prea ştiu ce şedinţă, că eu după 2-3 pahare de 

vodcă, am adormit... 

  

  

- Ne-am căsătorit numai de două luni şi tu în loc să-

ţi petreci timpul liber cu mine, stai prin baruri cu prietenii, 

zise cu reproş tânăra nevestică. Ce Dumnezeu poţi să faci 

acolo? 

- Ce să fac dragă? Ia, beau şi eu câte un păhărel-două 

de ceva şi le povestesc celor din jur cât de fericit sunt cu 

tine... 
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- Costică, hai să bem un pahar de ceva! 

- Nu eşti întreg la cap? Tu nu vezi că sunt cu maşina? 

- Şi ce dacă! Vom bea numai vin roşu, dacă avem un 

accident să nu se vadă sângele... 

 

  

Doi beţivi se întorceau acasă ţinându-se tandru de 

după gât. 

- Auzi ce frumos cântă privighetoarea asta? 

- Nu e privighetoare, e crap! 

- Nu se poate! Crapul nu cântă noaptea! 

 

  

Un conducător auto este prins beat la volan. 

- Uite, zise agentul de circulaţie, dacă o să ghiceşti 

care dintre ochii mei este de sticlă, nu-ţi iau carnetul! 

- Ochiul drept! 

- Fantastic, până acum nimeni nu a reuşit să 

ghicească! După ce ţi-ai dat seama? 

- Era singurul ochi care mă privea cu compasiune... 

 

  

URMAŞII 

După creşterea accizelor la băuturile spirtoase, doi 

beţivi studiază lista cu noile preţuri la băuturi. La un 

moment dat, unul dintre ei începu să plângă. 

 - Ce te-a apucat, Vasile? 

- Mă, Costică, noi am băut ce-am băut, dar mă 

gândesc la copiii noştri, săracii... 
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- Vă rog să vă supuneţi testului de alcoolemie, îi cere 

agentul de circulaţie, conducătorului auto. 

- Cu multă plăcere! Cu care bar începem? 

 

  

Un om beat, rezemat de un felinar, înjură de zor. 

- Ce-ai păţit, întreabă plin de compasiune un 

cunoscut, care şi el ieşise de la bar. 

- A dracului nevastă, bat şi nu vrea să-mi deschidă... 

- Bate, bate, că-i lumină la etaj! 

 

  

La ieşirea din bar, lângă zid, şedea rezemat un beţiv. 

- Vă este rău domnule?, întreabă un trecător grijuliu. 

- Nu, dar tot oraşul se învârte în jurul meu şi acum 

aştept să apară şi blocul în care locuiesc... 

 

  

- Barman, vreau ceva rece, tare şi amar!  

- Aş îndrăzni să o recomand pe soţia patronului! 

 

  

ŞOFERUL 

După ce s-au cinstit mai multe ore în şir, cei doi 

colegi de băutură se suiră în maşină şi porniră către casă. 

- Fii mai atent cum conduci, spuse cel din dreapta, n-

ai văzut că eram să intrăm într-un stâlp? 

- Tocmai lucrul ăsta vroiam să ţi-l reproşez ţie... 

Credeam că tu conduci maşina... 
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Un individ beat mort se urcă în autobuz şi, când văzu 

că toate locurile sunt ocupate, începu să răcnească: 

- Toţi ăia din partea dreaptă sunteţi nişte curvari, 

iar cei din partea stângă sunteţi nişte impotenţi! 

- Domnule, se indignă un călător care stătea pe un 

scaun din partea dreaptă a autobuzului, eu nu mi-am 

înşelat niciodată nevasta... cum îţi permiţi... 

- Atunci... treci repede... la cei din partea stângă! 

 

  

- De ce te afli în arestul poliţiei? 

- M-au adus azi-noapte doi poliţişti, domnule 

căpitan. 

- În stare de ebrietate, nu? 

- Da, să trăiţi. Amândoi... 

 

  

În faţa bufetului, un turist îl întâlneşte pe cel mai 

bătrân om din sat. 

- Şi câţi ani spui că ai matale, moşule? 

- D-apăi, cu voia dumitale, bat suta. 

- Extraordinar! Şi, după cum văd, nu suferi de ceva? 

- Ştii ce, domnule? Setea de care sufăr, nu se vede pe 

faţa omului! 

 

  

Doi beţivi se uitau într-o oglindă. 

- Măi, zise unul, unde i-am mai văzut eu p-ăsta? 

- Cum, se miră celălalt, nu mă mai recunoşti? 



 

170 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Când m-am dus cu colegii să luăm o tărie, am văzut 

că suntem 13 la masă şi am ştiut că o să am ghinion. 

- Asta-i o superstiţie naivă! Ce ghinion ai putut să ai? 

- Nimeni n-avea bani la el şi a trebuit să achit eu 

toată consumaţia... 

 

  

După ce au băut câte o tărie, două, cei trei comeseni 

încep să se vitejească: 

- Eu, dacă mă enervez, când mă duc acasă, bat şi 

nevasta şi copiii... 

- Şi eu bat şi nevasta... şi copiii... şi vecinii... 

- Eu bat, zise timid al treilea, eu bat la toată lumea... 

la uşă... 

 

  

Soţul, mahmur după chef, coboară dimineaţa la 

micul dejun. 

- Ce te-a apucat de ai urlat aşa azi noapte?, întreabă 

soţia. 

- Am avut un coşmar. Am visat că cineva m-a 

împuşcat în faţă şi când m-am trezit şi m-am uitat în 

oglindă, am văzut că aveam o gaură mare în cap... 

- Şi unde-i gaura? 

- A dispărut, când am închis gura... 

 

  

- Cum credeţi că ar fi viaţa noastră fără băutură? 

- Mai ieftină... 
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- De ce bei, Mitică? 

- De plictiseală. Am observat că atunci când bei, nu 

te plictiseşti niciodată... Cel mult îi plictiseşti pe alţii... 

 

  

- Nu ţi-e ruşine, Mitică? Stai toată ziua prin crâşme 

în loc să stai cu mine şi cu copiii, beţivule! 

- Ascultă, dragă, eu nu sunt beţiv, eu sunt... 

consumator! 

 

  

- La ora asta se vine, Mitică? 

- Nevastă, te rog să mă crezi, la ora 9 am plecat de la 

restaurant... 

- Şi unde ai stat până acum, că de la restaurant până 

la noi sunt doar 3 străzi scurte? 

- Scurte, scurte, dar late... 

 

  

OGLINDA 

Soţul vine beat criţă acasă, intră în dormitor şi 

începe să se dezbrace, când deodată îşi vede imaginea în 

oglindă. 

- Ce caută acest bărbat gol în dormitorul nostru? 

răcneşte el. Pleacă de-aici până nu te pocnesc. 

Zicând acestea, trase un pumn zdravăn în oglindă, 

făcând-o ţăndări. 

- Scuzaţi-mă, domnule! Trebuia să vă scoateţi şi dv. 

ochelarii... 
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- Fii atent, îl instruieşte şeful de sală pe noul 

barman, în clubul nostru select, Sir George Lynn bea 

numai vin foarte acru. 

- De ce? 

- Asta îl ajută să poată ţine monoclul... 

  

  

Dialog la bar. 

-Vedeţi domnule că v-aţi aşezat, din greşeală, pe 

pălăria mea! 

- Şi ce, vreţi deja să plecaţi? 

 

  

- Tare îmi place să mă duc la repetiţiile de la cor, 

povestea Vasile, nevestei lui. De regulă, bem vin sau bere şi 

jucăm cărţi. 

- Şi de cântat? 

- De cântat, cântăm în drum spre casă... 

 

  

- Ospătar, romul ăsta are cam multă apă! 

- Se poate, domnule! A fost adus cu vaporul din 

Jamaica şi pe drum au fost ceva furtuni, aşa că e foarte 

posibil să fi luat ceva apă... 

 

  

- Veţi ajunge un mare strateg, domnule sergent! 

- De unde ştii, barman? 

- Văd că beţi numai coniac Napoleon! 
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Între burlaci: 

- Eu am întotdeauna ghinion! 

 - De ce? 

- Stai sa vezi: ieri găsesc un portmoneu. Mă uit în el, 

era gol! Astăzi găsesc un costum de baie sexy pentru femei. 

Mă uit înăuntru, era gol! 

 

  

 - Mamă, zice Bulă, m-am hotărât să mă însor, dar nu 

ştiu ce să fac: dacă mă căsătoresc cu o femeie frumoasă, n-

am să fiu liniştit, dacă mă căsătoresc cu una urâtă, n-am să 

fiu mulţumit. 

- Măi Bulă, tu ce ai prefera: să mănânci un rahat de 

unul singur sau să mănânci un tort cu prietenii?! 

 

  

Un beţiv, în autobuz, tot se lega, printre sughiţuri, de 

o femeie. 

- Eh, că nu eşti bărbatu-meu, că aş şti eu ce să-ţi 

fac!... Ţi-aş da să bei Verde de Paris! 

Beţivul răspunse: 

- Da, şi eu, dac-aş fi bărbatu-tău, aş bea toată sticla! 

 

  

SCOBITORILE 

- Costele, hai acasă! Te-ai îmbătat şi ai început să 

mănânci scobitori! 

- Aşa păţesc eu întotdeauna... De câte ori mănânc 

scobitori... mă îmbăt! 
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- Mitică, ce aştepţi pe gerul ăsta în stradă? 

- Am scăpat sticla de vin şi s-a spart. 

- Şi? 

- Aştept să îngheţe vinul, să-l pot duce acasă. 

 

  

Fata bătrâna e acea femeie care n-a reuşit încă să se 

mărite. Burlacul este barbatul care a reuşit să nu se 

însoare! 

 

  

Se întâlnesc pe stradă doi oameni beţi, fiecare 

venind din altă direcţie. 

- Lăsaţi-mă să trec, zise unul dintre ei, care vedea 

dublu. 

- Treceţi... dar numai câte unul! 

 

  

Un tip beat merge pe stradă şi, legănându-se, se 

ciocneşte de o femeie, care, enervată, îi dă cu poşeta în cap. 

- Ce se întâmplă, mormăie beţivul, am ajuns deja 

acasă? Ce-o fi cu scumpa mea soţie de a schimbat făcăleţul 

cu poşeta? 

 

  

- De ce ai consumat alcool în timpul programului de 

instrucţie, soldat Bulă? 

- Domnule căpitan, am citit în regulament că 

privaţiunile serviciului militar se suportă cu tărie! 
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Un tip comandă o halbă de bere. Chelnerul i-o aduce 

cu un guler de spumă impresionant. 

- Alo, domnu', eu am venit aici să beau, nu să mă 

bărbieresc... 

 

  

A DOUA ŞANSĂ 

- Tache, hai să ne lăsăm de băut! Uite, mai avem o 

sticlă de vodcă, eu am s-o ascund la spate şi dacă tu o să 

ghiceşti în ce mână o ţin, o bem. Dacă nu, o spargem! În 

care mână e? 

- În stânga! 

- N-ai ghicit! Îţi mai dau o şansă! 

 

  

- Alo, dragă, în ce stadiu au ajuns zugravii? 

- Într-un stadiu foarte avansat, dragule... Tocmai au 

dat gata a doua ladă cu bere! 

 

  

GAURA FUNDULUI 

Unui client i s-a refuzat un nou pahar, barmanul 

considerând pe drept cuvânt că acesta este destul de 

afumat. Consumatorul protestează: 

- Îţi voi dovedi că nu sunt beat deloc. Vezi pisica 

aceea care intră în cameră? Ei bine, nu are decât un singur 

ochi. 

- Eşti beat criţă, meştere. Pisica nu intră în cameră, 

ci iese. Şi ăla nu-i un ochi, ci gaura fundului. 
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- M-a întrebat unul ceva, aseară la bar, i-am explicat 

vreo două ore, dar tot nu înţelegea nimic. 

- Dar cum aşa? Poate că era beat. 

- Era atât de beat că nu mi-a spus că nu ştie 

româneşte, eu de unde era să ghicesc că el nu vorbeşte 

decât englezeşte?! 

 

  

- Barman, zise un glumeţ, dă-mi un metru de vin! 

Barmanul băgă degetul într-un pahar de vin roşu şi 

trase pe masă o dâră, lungă de vreun metru. 

- Domnul este servit! 

- Perfect! Acum împachetează-mi-l, că-l beau acasă! 

 

  

- Bine, domnule, zise agentul de circulaţie, după ce 

te sui în stare de ebrietate la volan, mai circuli şi cu viteză! 

- Ce să fac, eu ştiu că nu ai voie să conduci beat... aşa 

că mă grăbeam să ajung cât mai repede acasă! 

 

  

- Ospătar, vinul ăsta nu face multe parale! 

- Nu vă grăbiţi cu afirmaţiile, domnule! Încă nu aţi 

văzut nota de plată... 

 

  

Q Ce este un celibatar? 

A Un bărbat care a scăpat ocazia să facă nefericită o 

femeie! 
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- Domnişoară, spuse ofiţerul stării civile, nu-l mai 

aduce pe dumnealui în stare de ebrietate. Legea îmi 

interzice să vă căsătoresc dacă unul dintre soţi este beat. 

- Treaz nu vrea să vină... 

  

  

Un individ furase 100 de kg de ţuică. 

- Ce-ai făcut cu atâta ţuică?, întreabă anchetatorul. 

- Jumătate am băut-o şi jumătate am vândut-o. 

- Şi cu banii ce-ai făcut? 

- I-am dat pe băutură... 

 

  

Dialog între un burlac şi un bărbat căsătorit. 

- La mine în casă cântă cocoşul!, se laudă bărbatul 

însurat. 

-Da?! Se miră burlacul. Şi cât ai dat pe el?  

 

  

Un scoţian a fost invitat la o petrecere care s-a 

dovedit a fi stropită din belşug cu tot felul de licori. La 

plecare, gazda a vrut să mai ofere o sticlă de vin. 

- Lasă prietene, ai cheltuit destul cu petrecerea asta. 

Hai să dăm cu banul să vedem cine plăteşte sticla... 

 

  

Doi burlaci stăteau la palavre. 

- Crezi că vom trăi şi clipa când vom avea o soţie ? 

- Noi?... Nu cred, poate copiii noştri... 
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Bulă burlac, Lulă căsătorit: 

- Sunt multe femei mai interesante decât bărbaţii, 

zice Lulă. 

- E adevărat! Şi eu cunosc una. 

- Da? Cine e? 

- Nevastă-ta! 

 

  

Bulă discută cu tatăl prietenei sale: 

- Am venit să vă cer mâna fiicei dumneavoastră... 

- Mă simt onorat... dar cu nevastă-mea ai vorbit? 

- Da, dar aş prefera-o pe fată... 

 

  

SOŢIA IDEALĂ 

- Am avut noroc să dau peste cea mai bună soţie din 

lume. 

- Mă bucur pentru tine. Felicitări! 

- Da, dar trăiesc cu frica în sân să nu afle treaba asta 

şi soţul ei! 

 

  

Între doi burlaci: 

- Ieri, la cinematograf, în timp ce rula filmul, i-am 

băgat tipei de lângă mine mâna în sân... 

- Şi? 

- Şi mi-a lipit o palmă de-am văzut stele verzi. 

- Şi tu ce reacţie ai avut? 

- Mi s-a umflat falca! 
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Între doi celibatari. 

- Ai auzit de colegul nostru Gigi? Toată viaţa a căutat 

să dea peste o fată mare, ca să se însoare cu ea. 

- Şi? 

- Şi când a găsit-o, ce să vezi, era... prea mare! 

 

  

Q Toţi bărbaţii sunt nebuni?  

A Nu, unii rămân burlaci. 

 

  

COLACUL DE SALVARE 

- Chelner, se plânse un consumator, în halba mea s-a 

înecat o muscă. 

 - La preţul cu care vindem noi berea, e imposibil să 

echipăm fiecare muscă cu colac de salvare. 

 

  

Definiţia celibatarului dată de un bibliotecar:  

Un celibatar este acel bărbat care nu-şi cumpără o 

carte deoarece se gândeşte că se poate abona la o 

bibliotecă! 

 

  

Doi burlaci stau de vorbă: 

- Doresc să mă căsătoresc cu o domnişoară care să 

aibă acele calităţi care îmi lipsesc mie. 

- Nimic mai uşor, doar se găsesc destule femei 

frumoase şi inteligente! 
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Un fiu îşi întreabă tatăl: 

- De ce sunt trei prezervative în cutia asta? 

- Ei, fiul tatei... astea sunt pentru burlaci: unul vineri, 

unul sâmbătă şi unul duminică! 

- Dar în cutiile astea de ce sunt câte şase? 

- Ei, astea sunt pentru studenţi: două vineri, două 

sâmbătă şi două duminică! 

- Dar aici de ce sunt douăsprezece? 

- Astea sunt pentru oameni căsătoriţi, ca mine: unul 

în ianuarie, unul în februarie... 

 

  

Miezul nopţii, poate spre 3 dimineaţa. Un tip se 

trezeşte, resimţind o nevoie stringentă de a merge la 

toaletă. Somnoros, se întoarce pe dreapta, apoi pe stânga, 

în speranţa că poate îi trece. Nimic... După 5 minute, 

renunţă, aşa că se ridică anevoie din pat şi se duce la 

toaletă. Uitându-se în jos cu ochii cârpiţi de somn, el se 

adresează cu obidă organului: 

- Vezi cum eşti? Eu mă scol când vrei  tu, dar tu 

niciodată când vreau eu! 

 

  

Bulă căsătorit, Lulă burlac. 

- Am auzit că aseară la bar ai agăţat o tipă şi ai 

plecat cu ea. Cum a fost?, se interesează Lulă. 

- Execrabilă. Am risipit banii degeaba. Nevastă-mea 

e de 10 ori mai bună la pat! 

- Mie îmi spui? 
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NIMENI NU E PERFECT 

O pereche de îndrăgostiţi stau pe o bancă în parc.  

- Am impresia, zice el, că tu mă crezi de-a dreptul 

cretin. 

- Hai, hai, nu exagera! În fond, nimeni nu e perfect! 

 

  

Bulă merge la peţit:  

- După cum înţeleg eu, ai venit să-mi ceri mâna fetei 

mele, zice viitoarea soacră. 

- A, nu, mă iertaţi, de mână sunt sătul. 

 

  

Am auzit că Bulă vrea să se însoare, dar nu îşi 

găseşte femeia potrivită. 

- Şi ce condiţii trebuie să îndeplinească?  

- Păi, prima ar fi ca să-l accepte de bărbat! 

 

  

- Nu mai insista, domnule, inima mea aparţine 

altcuiva. 

- Vai, domnişoară, vă rog să mă credeţi, dorinţele 

mele nu se ridică chiar până acolo... 

 

  

Q Care este diferenţa dintre un celibatar şi un bărbat 

însurat? 

A Când primul se îndrăgosteşte vrea să se însoare, 

iar cel de-al doilea vrea să divorţeze! 
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Bulă şi cu Lulă. 

- Am citit în Cartea Recordurilor că un bărbat şi cu 

iubita lui s-au sărutat fără întrerupere timp de 48 de ore. 

Tu ai fi capabil de o astfel de performanţă?, întreabă Bulă. 

- Mai întâi ar trebui să văd cum arată tipa aia! 

 

  

Anunţ la Mica Publicitate:  

Tânăr, caut avere frumoasă cu femeie pe lângă ea! 

 

  

- Excelent! Până la urmă am reuşit să o fac să spună 

"DA!" 

Bravo ţie! Şi pe când nunta? 

- Nunta? Care nuntă?! 

 

  

TRUCURI DE BURLAC 

- Domnişoară, nu vă supăraţi, pot să vă cer o 

favoare? 

- Să vedem despre ce e vorba. Ce doriţi? 

- Eu sunt nou în oraşul ăsta. N-aţi vrea să-mi arătaţi 

unde locuiţi? 

 

  

- Să ştii că Bulă e un tânăr foarte simţit. 

- De ce spui asta? 

- Prietena lui l-a invitat să-i facă o vizită şi când 

aceasta a stins lumina, a înţeles aluzia şi s-a cărat acasă.  
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Q Ce face un celibatar ca să vadă o femeie goală? 

A Se însoară! 

 

  

- Domnişoară, îşi ia Bulă inima în dinţi, pot să vă 

invit la o cafea? 

- Puteţi, domnule, însă am să vă rog să nu fumaţi în 

pat! 

 

  

Doi îndrăgostiţi stau pe o bancă în parc. 

- Draga mea, vrei să-ţi arăt Ursa Mare? 

- Aici?! Şi dacă trece cineva? 

 

  

- Cum o mai duci, Bulă, cu noua ta prietena? 

- Ţin foarte mult la ea şi aseară am cerut-o în 

căsătorie. 

- Şi? 

- Şi a fost aşa de surprinsă că era gata să cadă din 

pat! 

 

  

UN SAT MIC 

- Gata, am hotărât să mă însor, anunţă Bulă. 

- Cu Măria a lui Peştefript. 

- Cu târfa aia care s-a culcat cu tot satul?!     

- Ei şi voi, prea exageraţi! Satul nostru nici nu-i aşa 

de mare. 
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Un burlac se pregăteşte să plece la mare şi îl întrebă 

pe prietenul său: 

- Ce soţie să-mi aleg? 

- Lasă soţiile în pace! Ia-te de alea nemăritate că e 

mai bine, pentru sănătatea ta. 

 

  

- Hai să mergem să mâncăm o friptură şi pe urmă să 

facem sex, îi zice Bulă fetei pe care tocmai a cunoscut-o. 

- Nu sunt de acord. 

- Cu ce nu eşti de acord? Să nu-mi spui că nu-ţi place 

friptura... 

 

  

Bulă la discotecă. 

- Ce ziceţi, domnişoară, nu sunteţi de accord să 

sărim peste dansul ăsta şi să ne odihnim puţin la mine în 

maşină? 

- Nu... sunt cam obosită. Mai bine să mai dansăm! 

 

  

GHINIONUL 

- Măi Bulă, am auzit că logodnica ta s-a măritat 

săptămâna trecută. 

- Ai auzit bine. 

- Ce ghinion pe capul tău! 

- Teribil ghinion! 

- Şi cu cine s-a măritat? 

- Cu mine! 
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Din "Decalogul burlacilor": 

Pentru un burlac care vrea cu tot dinadinsul să se 

însoare, singurul remediu este căsătoria. Dacă nici asta nu-

l vindecă, alt leac nu mai există! 

 

  

- I-ai vorbit lui maică-ta despre mine?, o întreabă 

Bulă pe prietena lui. 

- Da... şi n-a părut prea încântată. 

- De ce oare? 

- N-am habar! Şi doar i-am spus că banii, aspectul 

fizic şi inteligenţa nu sunt totul într-o căsnicie! 

 

  

- Hai să nu lungim discuţia! Vrei sau nu vrei? 

- La mine sau la tine? 

- Dacă începi să te târguieşti, mai bine s-o lăsăm 

baltă! 

 

  

Q De ce preferă burlacii să se însoare cu virgine? 

 A Ca să nu aibă cu cine să fie comparaţi! 

 

  

- Am auzit că te-ai însurat, Costică. 

- E adevărat. 

- Şi, spune-mi, nevastă-ta în noaptea nunţii a fost 

fată mare? 

- Da... exagerat de mare! 
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Înainte de căsătorie, Bulă se duce la preot să se 

spovedească. După ce îl ascultă, preotul îl absolvă de toate 

păcatele. 

- Părinte, nu-mi daţi niciun canon? 

- Ce canon să-ţi mai dau? Te însori mâine cu 

Bubulina şi asta ţine loc de orice penitenţă... 

 

  

Între doi burlaci: 

- Ia uite cum arăţi! Ce-ai păţit? 

- Am vrut să evit un copil şi... 

- Şi ai intrat într-un copac? 

- Nu... am căzut din pat! 

 

  

- Când ai de gând să te însori, măi Bulă? 

- Tată, ţie ţi-a fost uşor că ai luat-o pe mama, dar eu 

trebuie să mă însor cu una străină! 

 

  

- Măi Bulă, tu mereu te logodeşti, dar nu ajungi 

niciodată să te însori... 

- Pentru că nu mi-am găsit încă naşul! 

 

  

Bulă căsătorit, Lulă burlac. 

- O cunoşti pe soţia mea?, întreabă Bulă. 

- Nu, n-am avut plăcerea. 

- Şi atunci de unde ştii tu că e o plăcere?! 
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- Aş vrea să vă cer mâna fetei dumneavoastră, 

anunţă Bulă. 

- Ţi-o acord cu plăcere. 

- Şi eu, care credeam că dumneavoastră, un bărbat 

cu experienţă, mă veţi sfătui să nu fac prostia asta! 

 

  

Q Care este diferenţa dintre un celibatar şi un 

bărbat căsătorit? 

A Celibatarul este atras de toate femeile, pe când 

bărbatul căsătorit este atras de toate cu excepţia uneia... 

 

  

Un burlac întreabă la Radio Erevan: 

- E adevărat că dacă faci sex înainte de căsătorie e 

un păcat de moarte? 

- Dacă era aşa, ne prăpădeam cu toţii demult! 

 

  

Ea îl întrebă: «Vrei să mă iei de soţie?» 

El a răspuns: «Nu!»  

Şi au trăit fericiţi amândoi, până la adânci bătrâneţi. 

  

  

Lulă e nedumerit : 

- Măi Bulă, întrebă Lulă, ce zice nevastă-ta când te 

întorci noaptea aşa de târziu acasă? 

- Nu zice nimic, că nu sunt însurat. 

- Şi atunci de ce te întorci aşa de târziu? 
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Q Care este avantajul burlacului?  

A Se poate da jos din pat pe oricare parte! 

 

  

- Tată, zice Bulă, e bine să te însori de tânăr? 

- Să te însori de tânăr e ca şi cum ai lua o gustare 

dimineaţa, dar până la prânz te apucă o foame... 

 

  

- Bulă, cum e să fii însurat? E mai bine? 

- Nu-i mai bine, da-i mai des! 

 

  

În preajma Sfântului Valentin, un burlac intră într-

un magazin cu felicitări. 

- Vreau ceva potrivit pentru prietena mea. 

- Uitaţi-vă, această felicitare e foarte potrivită: 

"Singurei fete pe care am iubit-o vreodată!" 

- Excelent! Daţi-mi vreo 10 bucăţi! 

 

  

Lui Bulă i-a venit vremea însurătorii. 

- Tată, vreau să mă însor, zice Bulă. 

- Dacă ţii mortiş, însoară-te, dar ţine minte! Femeile 

sunt ca merele: cele frumoase nu sunt bune, iar cele care 

sunt bune la ceva nu sunt frumoase. 

- Şi nu se poate să fie şi bune, şi frumoase? 

Tatăl se gândeşte puţin şi explică:  

- Ba da. La mere se mai întâmplă! 



 

191 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- I-a plăcut lui Costică petrecerea burlacilor? 

- I-a plăcut aşa de mult, că a doua zi a declarat că nu 

vrea să se mai însoare. 

 

  

- Bulă, prietena ta e soră geamănă? 

 -Da. 

- Şi nu faci confuzie? 

- Nu, că fratele ei poartă barbă! 

 

  

- Cele mai multe lucruri despre femei nu le ştiu 

bărbaţii căsătoriţi, ci burlacii. 

- Cum aşa? 

- Dacă nu le-ar fi ştiut, erau şi ei căsătoriţi! 

 

  

Între doi burlaci: 

- Nu ştiu cum să descurcă alţii, dar eu n-am deloc 

succes la femei! Degeaba le tot spun că le iubesc, că nici nu 

vor să ştie de mine.  

- Spune-le şi tu că le sponsorizezi! 

 

  

- Tată, zice Bulă, am două veşti pentru tine... 

- Care-i cea bună? 

- Mă însor! 

- Şi cea rea? 

- Mă însor. 
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- Am auzit că te însori cu Mimi. 

- Da, ai auzit bine, dar n-a mers. 

- De ce? Nu i-ai spus ce unchi bogat ai? 

- I-am spus şi acum mi-e mătuşă! 

  

  

- Suzi, dacă ai fi în locul meu, te-ai însura cu Costică? 

- Dacă aş fi în locul tău, m-aş însura cu oricine m-ar 

lua! 

 

  

Bulă căsătorit, Lulă burlac. 

- Măi Lulă, ţie îţi plac femeile cicălitoare? 

- Nu... 

- Dar cele cheltuitoare? 

- Nici. 

- Şi de cele leneşe, ce zici? 

- Doamne apără-mă! 

- Şi atunci de ce te tot ţii după nevastă-mea?! 

  

  

- Pot să vin la petrecere cu prietena mea? 

- Desigur! Şi cum o cheamă pe prietena ta? 

- Nu ştiu, că m-am mutat de curând în oraşul ăsta! 

 

  

- Ai să mă iubeşti la fel de mult şi după nuntă? 

- Sigur că da, draga mea. Numai să nu se opună soţul 

tău!  
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Întorşi de la peţit, Bulă îl întreabă pe Bulişor: 

- Ce ţi-a plăcut cel mai mult la viitoarea ta mamă 

vitregă? 

- Cred că bazinul... 

 

  

Între logodnici: 

- Draga mea, am impresia ca leafa mea ţi se pare 

cam mică. 

- Nu, dragul meu, dar... 

- Dar ce? 

- Mă gândeam din ce o să mai trăieşti... 

 

  

- De ce nu te însori, Bulă? 

- Am auzit că nu există nevastă să nu-şi înşele 

bărbatul. Mi-e frică să nu-mi pună coarne. 

- Păi, tu n-ai de ce să te temi, că oricum eşti 

Capricorn. 

 

  

Între doi burlaci, la căsătoria unui prieten: 

- Acum, ca s-a însurat cu ea, crezi c-o să continue s-o 

iubească? 

 

  

Q Ce au în comun bărbaţii care frecventează 

barurile pentru celibatari?  

A Toţi sunt căsătoriţi. 
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Într-un bar pentru burlaci intră un tip foarte arătos 

şi bine îmbrăcat şi se aşează la bar, lângă o tipă trăznet. Îi 

aruncă o privire scurtă tipei, după care se uită la ceas 

foarte atent şi concentrat. Tipa observă privirea pe care i-a 

aruncat-o tipul şi îl întreabă: 

- Ţi-a rămas ceasul în urmă? 

- Nu cred. Tocmai mi-am cumpărat o capodoperă de 

ceas, care m-a costat o groază de bani şi acum voiam să-l 

testez...  

- Şi ce are atât de special ceasul tău de te-a costat 

atâţia bani? 

- Păi, de exemplu, acum îmi spune că tu nu porţi 

chiloţi în momentul ăsta. 

Tipa începe să râdă şi spune: 

- Ceasul tău minte, căci acum port chiloţi!  

- La naiba! Iar a luat-o cu o oră înainte!  

 

  

- De ce nu te-al mai însurat cu Mimi? 

- Pentru că am constatat că avem vederi diferite... 

- Cum aşa? 

- Foarte bine! Ea este mioapă, iar eu prezbit! 

 

  

- Iartă-mă că-ţi spun, dar cartea ta intitulată "1.000 

de reţete pentru burlaci”  n-o să aibă nicio căutare! 

- De ce? 

- Este cu totul descurajantă. Aproape toate reţetele 

încep cu: se ia un vas curat... 
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Din cugetările unui burlac: 

Vin anumite momente în viaţă când un bărbat este 

pus în situaţia să aleagă între două rele. În astfel de cazuri 

e de preferat cea care are sânii cei mai mari. 

 

  

Un tip intră într-un bar şi comanda două beri. Pe una 

o bea el, iar pe cealaltă şi-o toarnă peste mână. Mai 

comandă încă două şi procedează în acelaşi mod, iar în 

momentul în care comandă a treia oară, barmanul îl 

întreabă: 

 - Măi omule, de ce faci treaba asta? 

 - Încerc să-mi îmbăt iubita.  

Tipul zâmbeşte, îi face cu ochiul şi îi răspunde: 

- Dar cu vodcă ai încercat? 

 

  

- Îl vezi pe nenorocitul nostru de coleg? N-au trecut 

nici trei luni de când i-a murit nevasta şi acum se 

recăsătoreşte... 

- Cu siguranţă! Ştii că el a avut întotdeauna o 

slăbiciune pentru femeile căsătorite... 

- Ce vrei? Fericirea nu durează prea mult! 

 

  

- Domnule, te somez să nu-i mai dai târcoale fiicei 

mele! Altfel vei plăti cu vârf şi îndesat! 

- Zău? Nu-i de ajuns că-i dau bani fiicei dumitale, 

acum vrei să-ţi dau şi dumitale? 
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- Bulă, tu te-ai căsătorit din dragoste? 

- Nu, din prostie! 

 

  

- Iubito, de când sunt împreună cu tine nu mai pot 

să beau, să fumez, să mănânc... 

- De ce, atât de tare te-ai îndrăgostit de mine? 

- Nu, dar nu îmi mai ajung banii... 

 

  

Un tip i se adresează unei tipe într-un bar: 

 - Vrei să jucăm Magic? 

- Ce-i aia? 

 - Mergem la mine, facem sex şi după aia tu dispari. 

 

  

Între doi celibatari: 

- Ehei, dacă bărbaţii ar avea mai multă minte n-ar 

mai fi atâtea divorţuri. 

- Dar nici căsătorii! 

 

  

SCRISOAREA NESEMNATĂ 

Doi tineri burlaci stau de vorbă: 

- Am primit o scrisoare în care autorul mă ameninţă 

că, dacă voi continua să flirtez cu fiica lui, mă va bate de-o 

să-mi meargă fulgii. 

- Ei, şi?! N-ai decât să nu te mai întâlneşti cu ea. 

- Uşor de zis, dar scrisoarea e nesemnată! 
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- De câţi bărbaţi este nevoie pentru a desface dopul 

unei sticle de bere? 

- De nici unul! Ar trebui să fie desfăcută deja când ea 

ţi-o aduce... 

 

  

Un tată îşi interoghează viitorul ginere:  

- Vrei să te căsătoreşti cu fata mea? 

- Da, domnule, cu orice preţ! 

- Bine! Să auzim prima ofertă. 

 

  

Patru prieteni în vacanţă. La hotel, neavând prea 

mulţi bani, hotărăsc să doarmă câte doi în cameră. Unul 

dintre ei se ştia că sforăie cumplit, aşa că au convenit să 

doarmă în cameră cu el pe rând, fiecare câte o noapte. A 

doua zi dimineaţă, primul care iese din cameră avea părul 

răvăşit şi ochii roşii. 

- N-am putut dormi toată noaptea, am stat în fotoliu 

şi m-am uitat la el! 

 A doua zi, următorul, rupt de somn şi el: 

- Cum să dormi? Se clătina acoperişul de la sforăitul 

ăstuia, am stat toată noaptea în fotoliu şi m-am uitat la el! 

A treia zi, al treilea vine odihnit şi bine dispus. 

Ceilalţi miraţi: 

- Cum ai reuşit să te odihneşti?!? 

- Simplu. Înainte de a ne băga în pat, l-am strâns în 

braţe, l-am sărutat dulce şi i-am spus noapte bună. N-a 

închis un ochi toată noaptea. 
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- Dumneata bei? 

- Da, domnule doctor. 

- Foarte rău faci, faţă de cianură, băutura este o 

otravă mai lentă, dar tot otravă. 

- Foarte lentă! O beau de peste 50 de ani... 

 

  

Q Ştiţi, de ce bărbaţii însuraţi sunt graşi, iar 

celibatarii sunt slabi? 

A Un bărbat celibatar spune: "Iarăşi aceeaşi 

mâncare? Mai bine mă duc la femei..." Pe când cel însurat 

spune: "Iarăşi aceeaşi femeie? Mai bine mă duc să 

mănânc." 

 

  

OPERAŢIA 

După o lungă şi fierbinte noapte de sex nebun, el 

observă pe noptiera ei poza unui alt bărbat. Începe să îşi 

facă griji. 

- Este soţul tău?, întreabă el nervos. 

- Nu, bleguţule, îi răspunde ea, tachinându-l uşor. 

- Atunci este iubitul tău?, continuă el puţin mai 

relaxat. 

- Nu, da' de unde, îi şopteşte ea la ureche. 

- Este fratele sau tatăl tău?, întreabă el, sperând să 

primească un răspuns afirmativ. 

- Nu, nu, nu, răspunde ea. 

- Păi atunci cine naiba e?, întreabă el deja iritat. 

- Sunt eu, înainte de operaţie! 
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Un tânăr pleacă într-o excursie cu logodnica lui cu o 

maşină împrumutată de la un prieten. Cei doi călătoresc 

fără să scoată un cuvânt... Roşu ca racul, tânărul îşi face un 

pic de curaj şi se adresează fetei: 

- A... ştii, iubito... aş vrea să-ţi spun ceva... dar n-am 

curajul... 

Tânăra, la rândul ei emoţionată, îl încurajează: 

- Haide, spune, nu-ţi fie teamă... 

- Uite, iubito, ce vroiam să spun... eşti de acord să 

plătim benzina pe din două? 

 

  

Din cugetările unui burlac convins:  

Până la urmă, ca să fim sinceri, orice bărbat are 

nevoie de o femeie, fiindcă sunt o grămadă de lucruri 

pentru care nu poţi să dai vina pe Guvern. 

 

  

Ce fac bărbaţii după o partidă de sex? 

 5% se întorc pe partea cealaltă şi 

adorm buştean; 

 10% îşi aprind o ţigară; 

 85% se îmbracă şi pleacă acasă... 

 

  

- De ce nu te căsătoreşti cu Maria? Am auzit că tatăl 

ei îi dă 10.000 de dolari zestre... 

- La mutra pe care o are, asta nu mai e zestre... e 

despăgubire! 
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- Care-i raportul de vârstă al bărbaţilor în 

comparaţie cu presa? 

- La 20 de ani: cotidian, la 30 de ani: săptămânal, la 

40 de ani: bilunar, la 50 de ani: lunar, la 60 de ani: "ediţie 

specială". 

 

  

Q Ce nu au bărbaţii şi ar vrea să aibă? 

A Coadă la ouă. 

 

  

- Eu sunt celibatar şi m-am învăţat să nu iau în 

considerare decât fenomenele pe care mi le pot explica 

singur. 

- Dacă zici că eşti celibatar, atunci îţi găteşti singur, 

nu? Ai putea să-mi explici de ce focul topeşte untul şi 

întăreşte ouăle? 

 

  

- Să ştii că dacă nu te însori cu Lenuţa, eşti prost. E 

frumoasă, cultă, şcolită, iar taică-său are o fabrică de bere... 

- Aş vrea o fotografie... 

 - A fetei? 

- Nu, a fabricii! 

 

  

- În ziua de azi, zice un tânăr, dacă eşti burlac, fără 

bani nu poţi realiza nimic... 

- Ba da! Datorii... 
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ŞAPTE MIRACOLE ALE BURLACILOR 

1) Suntem al dracului de ocupaţi mereu.  

2) Deşi suntem mereu ocupaţi, avem totdeauna 

vreme de femei. 

3) Deşi avem totdeauna vreme de femei, nu 

prea ne interesăm de ele. 

4) Deşi nu prea ne interesăm de femei, avem tot 

timpul una lângă noi. 

5) Deşi avem tot timpul o femeie lângă noi, ne 

mai dăm şi la alta sau altele. 

6) Deşi ne mai dăm şi la alta sau altele, ne 

enervăm dacă femeia cu care suntem ne 

părăseşte. 

7) Deşi femeia cu care suntem ne părăseşte, 

continuăm să fim al dracului de ocupaţi şi să 

avem totdeauna vreme de femei. 

 

  

- Eu nu mai am decât prieteni mai tineri decât mine, 

zice un burlac. 

- Şi cu cei de o vârstă cu tine ce s-a întâmplat, au 

murit? 

- Şi mai rău... s-au căsătorit! 

 

  

ANUNŢ 

Tânăr de 30 de ani, vrea să se însoare şi caută o 

femeie experimentată, care să fie capabilă să-i scoată din 

cap ideea asta. 
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Vasile cu prietena lui, pe o bancă, în  parc:  

- Pot să te sărut?, îşi ia el inima in dinţi. 

- Dar ce, tu credeai că aşteptăm tramvaiul? 

 

  

Bulă, băiat burlac, vine în vizită la prietenul lui, Lulă, 

proaspăt căsătorit cu fiica unui bancher. După ce se fac 

prezentările, Bulă aproape că leşină.  

- Cum Dumnezeu ai putut să te însori cu ea? N-ai 

văzut că e şchioapă, saşie, bâlbâită... Mai bine rămâneai 

burlac!, îi şopteşte Bulă. 

- Poţi să vorbeşti mai tare, Bulă. E şi surdă! 

 

  

Mitică, burlac, află că a născut cumnata sa. Soseşte 

repede acasă şi, cu sufletul la gură, îi întreabă pe părinţi: 

- Spuneţi repede, ce credeţi că sunt: unchi sau 

mătuşă? 

 

  

- Te-ai afumat bine la petrecerea de aseară când ţi-ai 

luat rămas bun de la burlăcie... Cu cine ai băut ultimul 

pahar? 

- Drept să-ţi spun, nu-mi aduc prea bine aminte, 

având în vedere că în frigider era întuneric... 

  

  

- De ce nu te căsătoreşti cu prietena ta, Mirela? 

- Păi, să vezi! Ea mă iubeşte aşa cum sunt! 
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- Sunt foarte surmenat... Am fost azi la medic şi mi-a 

interzis să mai alerg după femei, mi-a recomandat să mă 

odihnesc mai mult, să mă hrănesc mai bine şi să mă duc la 

culcare odată cu găinile. 

- Şi câte găini trebuie să iei cu tine? 

 

  

- Dacă stau să mă gândesc, cea mai mare ruşine mi-a 

fost când m-a prins mama că îi umblam prin poşetă să iau 

nişte bani ca să-mi cumpăr îngheţată... 

- Prostii! Toţi copiii fac asta... Eu m-am ruşinat când 

m-a prins mama că mă uitam prin gaura cheii în camera 

unde se dezbrăca o verişoară de-a mea... 

- Şi asta e o curiozitate normală la copii... 

- Da, dar pe mine m-a prins săptămâna trecută. 

 

  

- Ai stat de vorbă cu tatăl meu, iubitule? 

- Am stat. I-am spus că aspir la mâna ta, ca aspir la 

întemeierea unui cămin fericit şi că aspir să te fac fericită... 

- Şi el ce a zis? 

- Mi-a zis că îmi mulţumeşte, dar are deja un 

aspirator în casă. 

  

  

- Măi Costele, tu de ce nu te căsătoreşti? 

- Pentru că mă gândesc mereu la nevasta ta! 

- Eşti îndrăgostit de ea? 

- Nu, dar mă tem că aş putea păţi la fel ca tine... 
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- Da, spune doctorul, e semnificativ faptul că nu aţi 

încercat până acum să vă căsătoriţi... Aveţi complexe? 

- Da, domnule doctor, în cartierul nostru avem trei 

complexe: unul alimentar, altul de prestări servicii şi cel 

de-al treilea - sportiv! 

 

  

- De unde ştii că noul nostru coleg este burlac? 

- Pentru că mai în toate dimineţile vine la serviciu 

din altă direcţie... 

 

  

- Costică, ştiu că eşti burlac şi n-are cine să-ţi spele 

hainele, dar acum, că mergem în vizită, să-ţi schimbi 

ciorapii, că tare miros urât! 

 - De acord cu tine, am să pun ciorapul de pe piciorul 

stâng pe cel drept şi invers... E bine?! 

  

  

NU E CĂSĂTORIT! 

Două tinere la discotecă. Se apropie un tip arătos şi o 

cere pe una la dans. În timp ce dansează, fata întreabă: 

- Eşti cam palid. De ce nu mergi mai des la soare? 

- Acum am ieşit de la închisoare. 

- Şi de ce ai fost acolo? 

- Mi-am omorât nevasta, i-am tăiat capul şi l-am 

aruncat într-un râu. 

După dans fata se întoarce la prietena: 

- Închipuie-ţi dragă, nu e însurat! 
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 - Iubirea, îi spune un tânăr prietenei sale, este să 

asculţi în tăcere... 

- Atunci găseşte-ţi o mută! 

 

  

-Am auzit că o să te însori în curând. 

- Da, dar e o mică problemă. Ea zice că o să facem 

nunta numai după ce o să-mi plătesc datoriile, iar eu pot 

să-mi plătesc datoriile numai după nuntă... 

 

  

- Vasile, am auzit că vrei să te însori... 

- Aşa e. 

- Ce urare să-ţi fac? 

- Să-mi vină mintea la cap! 

 

  

Doi burlaci: 

- Simt nevoia să mai beau un rând. Această zi are o 

încărcătură emoţională deosebită pentru mine. Acum doi 

ani pe vremea asta, mi-am pierdut nevasta şi copiii... 

- O, Doamne! 

- Da... A fost un joc de cărţi cu adevărat memorabil... 

 

  

- Un singur cuvânt de-al tău mă poate face cel mai 

fericit om din lume... Vrei să te căsătoreşti cu mine? 

- Nu!, răspunde ea. 

- Mulţumesc! Acesta era cuvântul. 
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- Marcele, tu nu te gândeşti niciodată la căsătorie? 

- Ba mă gândesc mereu, iubito! Dacă nu m-aş gândi, 

de mult eram căsătorit... 

 

  

Există 70 de metode de a face o femeie fericită. 

 Una este de a o lua la cumpărături.  

 Cealaltă este 69. 

 

  

- Pe vremuri, femeile alergau ca nişte nebune după 

mine... 

- Şi acum n-o mai fac? Te-ai căsătorit între timp? 

 

  

Din notiţele unui burlac: 

 E important să găseşti o femeie în care să poţi 

avea încredere şi care să nu te mintă. 

 E important să găseşti o femeie căreia să-i placă 

mereu să fie lângă tine. 

 E important să găseşti o femeie care să fie 

mereu dispusă să facă sex cu tine. 

 E important să găseşti o femeie care să fie 

gospodină, să ţină curat, să ştie să gătească bine. 

 E important să găseşti o femeie care să te poată 

face să râzi. 

 E important ca toate aceste femei să nu afle 

vreodată una de cealaltă. 

 Asta e foarte important... 
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Un celibatar dă anunţ la matrimoniale într-un ziar 

central: M-am saturat de burlăcie. Caut soţie. 

Peste două zile primeşte mii de răspunsuri: Te 

implor, ia-o pe-a mea. 

 

  

Un bărbat naufragiază pe o insulă pustie şi rămâne 

acolo 10 ani. Într-o zi, o tânără superbă ajunge şi ea, tot în 

urma unui naufragiu, pe insulă. Din fericire, ea a avut mai 

mult timp pentru a salva strictul necesar. 

- Sunt foarte bucuros să te văd, o întâmpină 

bărbatul cu lacrimi în ochi. 

- Bună! Se vede că eşti aici de mult timp. De când n-

ai mai fumat o ţigară? 

- De zece ani! 

Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului 

şi scoate o ţigară pe care i-o oferă bărbatului. 

- Oh, mulţumesc din suflet! 

- Şi asta nu e tot. De când n-ai mai băut ceva?, 

întreabă din nou tipa. 

- Păi... De zece ani! Tânăra trage fermoarul de la un 

alt buzunar şi scoate o sticlă de whisky. 

- Oh... Mulţumesc mult. Eşti ca o zână bună! 

- Ei, şi pentru că veni vorba de zâne, ia spune-mi, de 

când n-ai mai făcut o... partidă?, zice fata, trăgând încet în 

jos fermoarul costumului.  

La care bărbatul, super încântat: 

- La naiba! Nu pot să cred! Să nu-mi spui ca ai şi 

crose de golf acolo!?! 
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 Din cugetările unui burlac convins:  

1. De ce nu poţi avea niciodată încredere în femei? 

Cum dracu' să ai încredere în cineva care sângerează timp 

de 5 zile, dar nu moare?!? 

2. După ce te căsătoreşti, vei afla ce e fericirea. 

Numai că va fi prea târziu... 

3. Există trei tipuri de femei: cele frumoase, cele 

inteligente şi majoritatea. 

 

  

Un bărbat se întoarce de la serviciu, se trânteşte în 

fotoliul său favorit din sufragerie, porneşte televizorul şi îi 

spune soţiei: 

- Repede, adu-mi o bere înainte să-nceapă! 

Nevastă-sa se uită puţin mirată la el, dar îi aduce o 

bere. Tipul goleşte rapid sticla şi spune: 

- Repede, mai adu-mi înc-o bere până nu începe! 

Nervoasă, nevastă-sa îi aduce totuşi o bere, 

bombănind. Tipul termină repede şi berea asta şi-i spune 

nevestei: 

- Auzi, nu îmi mai aduci încă o bere? Dar repede, că 

imediat începe... 

La care nevastă-sa izbucneşte: 

- Nesimţitule! Vii acasă, te trânteşti în fotoliu fără să 

dai măcar bună ziua şi aştepţi să te servesc de parcă aş fi 

sclava ta! N-ajunge că eu sunt aia care merge la slujbă, are 

grijă de copii, cea care găteşte, calcă şi spală cât e ziua de 

lungă? 

- O, futu-i!, face bărbatu-său... Uite că a început! 
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Q Care este pentru un bărbat mijlocul cel mai rapid 

să scape de 60 de kilograme inutile de grăsime? 

A Divorţul. 

 

  

Dintr-un comunicat oficial al Ministerului Apărării 

Naţionale: Ca urmare a gripei aviare, se face apel către toţi 

bărbaţii în putere să ardă orice păsărică leşinată ce le iese 

în cale... 

 

  

NIŞTE RACI 

Poliţistul îl opreşte pe un şofer: 

- Eşti beat, domnule?, întreabă poliţistul. 

- Nu, de ce?  

- Atunci de ce mergi cu maşina, ba înainte, ba 

înapoi? 

- Am mâncat nişte raci, acasă! 

  

  

Agentul de circulaţie opreşte un autoturism şi-l 

admonestează pe cel de la volan: 

- E o nebunie ce faci, domnule! Cu peste o sută de 

kilometri la oră, când viteza maximă este de 60 de 

kilometri! Ai trecut şi pe roşu... Nu-ţi dai seama la ce 

pericole te expui? 

- Domnule, i se adresează poliţistului tânăra de 

lângă conducătorul auto, iertaţi-l, vă rog, este beat turtă şi 

nu ştie ce face! 
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- Bulă, cum te fereşti de microbii din apa de băut?, 

întrebă medicul. 

- Fierb apa, domnule doctor. 

- Excelent! Şi apoi? 

- Apoi beau vin! 

 

  

- De ce eşti aşa de nedumerită, draga mea? 

- Eşti răcit şi doctorul mi-a spus să-ţi pun o sticlă-n 

pat, să-ţi ţină de cald. 

- Şi care este problema?  

- Păi, nu ştiu de care să-ţi pun: Cotnari sau 

Murfatlar? 

 

  

Tânărul judecător îşi întrebă colegul mai vârstnic: 

- Am un caz cu unul care şi-a instalat un alambic şi 

face clandestin whisky. Cât să-i dau? 

- În niciun caz mai mult de doi dolari pe litru! 

 

  

Într-o seară, Bulă, beat mort, ciocăni la Morgă. 

- Toc! Toc! Toc! 

- Cine-i acolo?, întrebă omul de serviciu. 

- Eh! Sunt eu, Bulă. 

- Şi ce vrei la ora asta? 

- Am venit să văd dacă nu sunt la Morgă. De opt zile 

n-am mai dat pe acasă şi lucrul acesta a început să mă 

îngrijoreze. 
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- Ce mă fac, vecine? Mi-a zis doctorul să beau numai 

lapte şi nu-mi place. 

- Lasă că te obişnuieşti tu. Eu am avut o vreme când 

am băut lapte mai bine de şase luni. 

- Când? 

- Păi, când eram de ţâţă. 

 

  

Într-un bar parizian, un tip care a băut cam mult, 

abia îşi mai ţinea echilibrul. Un cetăţean se apropie de el 

şi-i spune: 

- Ai dumneata idee că alcoolul distruge anual peste 

douăzeci de mii de francezi? 

- Ce-mi pasă mie! Eu sunt belgian. 

 

  

Un beţiv se plimba într-un bâlci. Se opreşte la un 

stand de tir : trage, nimereşte şi câştigă o mică broască 

ţestoasă. Pleacă mulţumit şi după câteva ore se întoarce, 

trage şi câştigă din nou. 

- Acum puteţi să alegeţi ce vreţi: o păpuşă sau un 

ursuleţ. 

- Nu, daţi-mi tot un sandviş crocant ca şi data 

trecută. 

 

  

- Sunt puţin miop, spuse ospătarul. 

- Dar peste linie ţi se întâmplă vreodată să umpli? 

- Ei, şi dvs.! Chiar atât de chior nu am ajuns. 
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- Iartă-mă, iubito, că m-am întors acasă pe două 

cărări şi cu ochiul învineţit. 

- Nu-ţi fă atâtea probleme, îl linişti soţia. De altfel, 

aseară nu aveai încă ochiul vânăt. 

 

  

- Aveţi probe să susţineţi că inculpatul era beat, 

când l-aţi găsit în mijlocul străzii? 

- Da, onorată instanţă, răspunse poliţistul. Acesta 

încerca să înfăşoare sul linia albă continuă desenată pe 

asfalt, cu intenţia vădită de a o fura şi a o duce acasă. 

 

  

Bătăi repetate în uşă. Când gazda deschide uşa, se 

trezeşte cu un necunoscut, cherchelit bine, care o întreabă: 

- Scuzaţi, pardon! Sunteţi văduva Popescu? 

 - Eu sunt doamna Popescu! 

- Oare?! Mai bine eraţi văduva Popescu. Să vedeţi ce 

vi se aduce pe scară! 

 

  

- Bulă, de ce mănânci în drum? 

- Fiindcă acasă soba scoate fum. 

- Hai că ţi-o repar eu, zice Gâgă. 

Şi dau să intre amândoi în casă, când o farfurie le 

zboară pe lângă urechi. 

- Să te cari imediat, beţivule, urlă soţia. 

- Sus capul, Bulă, îl consolează Gâgă. Şi la mine acasă 

soba scoate fum uneori. 
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Trei cheflii într-un restaurant, la o masă, comandă: 

- Dă-ne o sticlă de coniac, trei baterii de vin şi câte 

un mititel. 

- Eşti nebun? exclamă unul dintre ei. Ce naiba facem 

cu atâta mâncare? 

 

  

- Tinere, bei la ora asta şi stai tolănit în cafenea, în 

loc să munceşti? 

- Şi de ce, mă rog, să muncesc? 

- Ca să câştigi bani, să-ţi întemeiezi un cămin şi să-ţi 

creşti copiii. 

- Şi apoi? 

- Ei, bine, apoi vei avea o pensie binemeritată şi vei 

putea să te tot odihneşti. 

- A, da, şi ce credeţi dvs. că făceam eu? 

 

  

- Nu ai mustrări de conştiinţă când mergi atât de des 

la restaurant? 

- Ba da, însă voinţa mea de fier le învinge de fiecare 

dată. 

 

  

ZVONURI 

Incorigibilul băutor este admonestat: 

- Credeam că te-ai lăsat de băutură. 

- Aşa credeam şi eu, dar văd că e încă unul din 

zvonurile lipsite de temei. 
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În fiecare zi după cină, tatăl rostea cu gravitate: 

- Mă duc la rotondă. 

- Tăticule, ce-i aia rotondă? 

- Un loc unde se întâlnesc bărbaţii pentru a 

conversa. 

 - Şi de ce i se zice rotondă? 

- Din cauză că acolo se pierd sume rotunde. 

 

  

Un beţiv bogat îşi face testamentul. Deoarece nu mai 

putea scrie, a chemat acasă un notar tânăr, care, glumeţ, îi 

zice: 

- Eu, domnule, am băut odată un pahar de vin cu 

dvs. 

- Imposibil! Mai multe, dar un pahar, niciodată! 

 

  

- Gata, am terminat cu băutura! Ai auzit ce a spus 

colonelul: băutura îl degradează pe om. 

- Aşa este, dar degradează pe cei gradaţi, ori noi 

suntem simpli soldaţi. 

 

  

MORTUL 

Un mort era dus spre cimitir. La un moment dat, 

ridică capacul coşciugului şi se roagă: 

- Vă rog, mai opriţi o dată la crâşma asta din colţ de 

care mă leagă atâtea amintiri frumoase şi pe urmă puteţi 

face cu mine tot ce doriţi. 
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- Pe beţivul ăsta de sub masă de ce nu-l expediezi 

acasă?, întrebă şeful de sală, supărat. 

- Ce-s nebun, şefule?, zice ospătarul. Îl scol din oră în 

oră, întreabă cât face consumaţia, plăteşte şi adoarme iar. 

A plătit de trei ori până acum. 

 

  

Beat, un bărbat se urcă într-un taxi şi-i spune 

şoferului: 

- Du-mă pe strada Eminescu. 

- Dar, suntem pe strada Eminescu. Beţivul plăteşte, 

spunând: 

- Poftim banii, iar altădată să nu mai conduci aşa de 

repede. 

 

  

Într-o casă de toleranţă a izbucnit un incendiu. La 

toate etajele se aud ţipete:  

- Apă! Apă!  

Deodată, se deschide o fereastră de la etajul trei şi 

un bărbat strigă, vesel nevoie mare: 

- Şampanie! În salonul treisprezece, vă rog să 

aduceţi urgent şampanie! 

 

  

Vameşul controlează portbagajele maşinilor: 

 - Coniac? Whisky? Martini? Rom?, întreabă vameşul. 

- Nu, mulţumesc, nu servesc, dar o bere n-aş refuza, 

zice un călător. 
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- Cum, iubitule, şi de ziua mea te duci la bufet?, 

întreabă soţia supărată. 

- Iubito, mă duc să beau în sănătatea ta. 

 

  

- Eu te-am trimis după oţet şi tu vii cu zece sticle de 

vin? 

- Nu am găsit oţet. Vânzătorul mi-a spus că vinul se 

transformă în oţet. 

 

  

Un beţiv este pe patul de moarte. Prietenul lui de 

pahar, îl întreabă cu lacrimi în ochi: 

- Ce simţi, prietene? 

- Ce simt? E greu de spus. Ce vrei? E prima moarte 

pe care o trăiesc. Sunt sigur că la a doua mea moarte o să 

mă descurc mult mai bine. 

 

  

Un beţiv se interesează la recepţioner: 

- Cât costă o cameră la hotelul dvs.? 

- Depinde de poziţie, zice recepţionerul batjocoritor. 

- Păi, eu obişnuiesc să dorm pe spate. 

 

  

Un turist american la Paris exclamă cu admiraţie: 

- Sunt formidabili aceşti francezi! 

- De ce?, îl întreabă un amic. 

- Fac dragoste chiar şi atunci când nu sunt beţi! 
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- Costică, dacă mai vii o dată acasă beat, nu-ţi mai 

vorbesc toată viata! 

- Tu vorbeşti serios? Iubito, nu mă duce în ispită! 

 

  

Q Ce diferenţă este între ghilotină şi alcool? 

A Nu există nici o diferenţă. Amândouă te fac să îţi 

pierzi capul. 

 

  

Doi cheflii se întorceau noaptea târziu de la un bar, 

sprijinindu-se de ziduri. Unul dintre ei vede un biciclist: 

- Scuză-mă, când trece pe aici ultimul tramvai? 

- Acum e miezul nopţii. De-abia pe la cinci 

dimineaţa. 

- Mulţumesc! Prietene, curaj! Putem traversa strada 

în siguranţă. 

 

  

Bulă cere două pahare de whisky la un bar. 

- Dar sunteţi singur, domnule!, observă barmanul. 

- Sigur e adevărat, beau însă pentru un prieten care 

se află undeva, departe. 

A doua zi, Bulă se întoarce şi cere doar un pahar de 

whisky. 

- Sper să nu i se fi întâmplat ceva neplăcut 

prietenului dvs. , zice ospătarul. 

- Nu. Prietenul e sănătos tun, dar s-a hotărât să se 

lase de băutură. 
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Femeia intră în restaurant şi-şi vede bărbatul la 

masă cu alţi beţivi. Fără să scoată un cuvânt, comandă o 

halbă de bere şi i-o varsă soţului în cap. 

- Formidabil, zice soţul. Este prima halbă de bere pe 

care mi-a cumpărat-o vreodată nevastă-mea. Un început 

bun! 

 

  

Doi pictori beau la bar. După câteva rânduri, 

amândoi încep să simtă că li se împăienjenesc ochii. 

- Încep să-mi pierd claritatea culorilor!, zice unul 

dintre ei. 

- De ce?, întreabă celălalt. 

- A început perioada tulburelului. 

 

  

Într-un bar de noapte cu program de striptease, doi 

beţivi se aşază la masă, aproape de ring. Pe ring îşi 

producea talentele o cântăreaţă sub orice critică, ca ţinută 

şi voce. 

- Domnii ce servesc?, întreabă ospătarul. 

- Întâi de toate, câteva roşii foarte bine coapte şi 

scofâlcite, zice unul dintre ei, cu ochii la frumuseţea de pe 

ring. 

 

  

Ameţit bine, Bulă îi zice barmanului: 

- Aş vrea să iau ceva care să mă zguduie! 

- Luaţi un tramvai, domnule! 
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Bulă bea un coniac la bar. Stă de vorbă cu barmanul: 

- Dumneata ştii cine e Gingis Han? 

 - Nu, răspunde barmanul. 

- Vezi! Pe mine m-au lăsat corijent când i-am spus 

profesorului că n-am auzit de băutura asta. 

 

  

 Bulă intră fericit în bar şi le strigă colegilor de 

suferinţă: 

- Ura! Fac cinste la toată lumea! 

- Dar ce s-a întâmplat, Bulă?, întreabă un beţivan. 

- Fiul meu a împlinit 18 ani şi nu mai trebuie să 

plătesc pensia alimentară. 

 

 

  

Doi beţivani beau ceva tare pe o terasă. Peste drum a 

luat foc o casă. Pompierii vin şi încep să stingă incendiul. 

- Uită-te, colega, la pompierii ăştia! Nişte hoţi. 

- De ce, colega?  

- Ăştia muncesc numai când le arde! 

 

  

BULĂ ŞI MAREA 

Bulă şi scumpa lui soţie pe plajă la mare. Stau pe o 

terasă şi beau bere. 

- Nu mergeţi niciodată la munte?, îi întreabă un 

cunoscut. 

- Nu, soţul meu adoră... tot ce este lichid. 
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- Chelner, când ai să ieşi la pensie, o să am o 

rugăminte la tine. 

- Care, domnule? 

- Să-i spui succesorului că aştept o bere! 

 

  

Doi beţivi ies de la crâşmă. Afară suflă un vânt 

puternic, rece, care îi proiectează într-un  gard metalic: 

- Mare norocoşi suntem!, zice unul dintre ei. 

- De ce? 

- Fiindcă centrul acestei depresiuni atmosferice e 

tocmai în Groenlanda. 

 

  

- Ce faci dacă vreun client îţi oferă de băut în timpul 

serviciului?, îl întreabă şeful de sală pe chelnerul nou 

angajat. 

- Eu consider asta ca pe o jignire, domnule! 

- Bine, bine, dar eu te-am întrebat ce faci? 

- Clientul are întotdeauna dreptate, aşa că înghit 

orice jignire. 

 

  

- Cum v-a plăcut oraşul nostru, v-a priit plimbarea? 

- Oraşul nu mi-a plăcut şi nu mi-a priit deloc 

plimbarea. 

- Cum aşa? Ce s-a întâmplat? 

- Când am părăsit gara, am găsit numaidecât o 

cârciumă, iar când am ieşit din ea, n-am mai găsit gara. 
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- Cum de ai putut să te urci beat în maşină?, întreabă 

agentul de circulaţie. 

- Să mă urc?! Crezi dumneata că am fost în stare? M-

au ajutat prietenii. Ei sunt vinovaţi, ei să plătească 

amenda. 

 

  

La micul dejun, soţul îi spune soţiei: 

- Azi noapte când m-am întors acasă nu te-am trezit. 

Vezi că am grijă să te odihneşti? 

- Aşa este, minunea mea, numai că spune prietenilor 

tăi, care te cărau, să nu mai cânte în gura mare! 

 

  

Petrecere mare într-o casă frumoasă. Deodată, zidul 

camerei se face praf şi un camion intră prin gaură. 

- Nu vă speriaţi şi nu vă deranjaţi, zice şoferul beat 

turtă. Nu rămân la masa. Mă grăbesc. 

 

  

Doi prieteni, la un pahar de bere, pe o terasă. Pe 

stradă trece o doamnă. 

- Uite, o vezi?, întreabă unul dintre ei. Pedantă mai 

este cucoana asta! 

- De ce?, întreabă celălalt. 

- Pentru orice îi trebuie o grămadă de timp. 

- Cum aşa? 

- Bunăoară, ca să ajungă la vârsta de 30 de ani, i-au 

trebuit 45. 
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- Soţul meu lucrează de două zile la o fabrică de 

bere. 

- Şi-i place acolo? 

- Nu ştiu. Încă nu a venit acasă. 

 

  

Într-un local, un grup de oameni afumaţi îşi laudă 

fiecare oraşul natal: 

- La mine, zice unul dintre ei, bate un vânt atât de 

puternic, încât toţi purtăm în buzunare greutăţi de plumb 

atunci când ieşim din casă. 

- Asta nu-i nimic, zice altul. La mine în oraş o găină a 

mamei mele s-a aşezat să ouă contra vântului şi a ouat 

acelaşi ou de cinci ori. 

 

  

Doi beţivi la restaurant. Ameţiţi bine, îşi aduc aminte 

de soţiile lor. 

- Nevastă-mea e un înger!, zice unul dintre ei, cu 

lacrimi în ochi. 

- Nici a mea nu e om! zice celălalt. 

 

  

SEMICERCUL 

Un beţiv intră singur într-un atelier fotografic şi 

îngaimă împletit: 

- Vă rog să-mi faceţi o fotografie în grup. 

- Foarte bine, domnule, aşezaţi-vă în semicerc, zice 

fotograful pe acelaşi ton. 
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- Mai aveţi din vinul de săptămâna trecută?, îl 

întreabă un client pe ospătar. 

- Bineînţeles, domnule, răspunde cel întrebat. 

- Arunci dă-mi o halbă de bere ! 

 

  

Un ins cam cherchelit se adresează unui trecător: 

- Pardon, scuzaţi! Fiţi amabil! Cam ce oră este? 

- Patru şi jumătate. 

- Dimineaţa sau după-amiaza? 

- Dimineaţa. 

- Astăzi sau ieri? 

 

  

Un soţ se întoarce foarte târziu acasă. Soţia, furioasă, 

îi zice: 

- Asta-i prea de tot ! Ştii ce oră este? Trei dimineaţa 

şi tu vii beat acasă. Nu ţi-e ruşine? 

- Şi ce vrei, deşteapto?! Dacă aş fi rămas acasă, nu ar 

fi fost tot ora trei? 

 

  

Bulă se întoarce acasă cherchelit şi se răţoieşte la 

nevastă:  

- Sucită mai eşti! 

- De ce, Bulă? 

- Păi, eu vin acasă ca un om normal, îţi spun 

politicos bună seara şi tu, la mişto, îmi răspunzi bună 

dimineaţa. Nu-i frumos! 



 

227 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Un beţiv la restaurant: 

- E adevărat că peştii mai mari mănâncă sardele? 

- Desigur! 

- Extraordinar! Şi cum deschid cutiile? 

 

  

Doi beţivi la un restaurant: 

- De când ne-am căsătorit, soţia mea umblă prin 

toate cârciumile. 

- Bea atât de mult? 

- Nu, mă caută pe mine… 

 

  

Doi beţivi, la bar, fac conversaţie: 

- Câinele tău muşcă? 

- Nu, niciodată. 

- Atunci, cum poate să mănânce? 

 

  

- Te-ai gândit vreodată, ce am putea cumpăra cu 

banii pe care i-am economisi dacă tu te-ai lăsa de băutură? 

- Desigur! Tu ţi-ai cumpăra o blană, iar mie mi s-ar 

usca gâtlejul. 

 

  

Doi beţivi admiră bolta înstelată. La un moment dat, 

se contrazic asupra poziţiei Ursei Mari, aşa că decid să 

întrebe un trecător, care le răspunde: 

- Îmi pare rău, nu ştiu! Nu sunt din localitate. 
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Doi beţivani ies din cârciumă şi, dintr-o greşeală 

scuzabilă, o pornesc în lungul căii ferate care trece prin 

apropierea localului. 

- Scara asta e îngrozitoare, nu se mai termină! gâfâie 

unul. 

- Şi unde mai pui că şi balustrada asta este atât de 

joasă, îi dă dreptate celălalt. 

- Dar nu-i nimic, uite că vine liftul! 

 

  

La o petrecere, neatent, Bulă varsă un pahar de vin 

roşu pe rochia imaculată a unei comesene. Aceasta sare în 

sus şi scandalul este ca făcut. Calm, Bulă îi zice: 

- Ce te lamentezi, aşa, cucoană! Nu era cine ştie ce 

vinul ăsta. Poşircă! Aşa că pierderea nu este prea mare. 

 

  

Într-o berărie, un client exclamă dezgustat: 

- Ah! Această bere nu este de băut! 

- Aveţi dreptate, fu de acord patronul! Dar dvs. nu 

aveţi de ce să vă plângeţi, pentru că nu aveţi decât o halbă. 

Gândiţi-vă, ce mă fac eu, care mai am încă 12 butoaie? 

 

  

- Ce fel de restaurant mai este şi ăsta? Coniac nu mai 

este, vin nu mai este, friptură nu mai este. Ospătar, adu-mi 

paltonul de la garderobă! 

- Scuzaţi, stimate domn, dar nici paltonul nu mai 

este! 
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- Dacă nu plăteşti imediat consumaţia, am să chem 

poliţia,  zice şeful de sală. 

- Şi crezi că poliţia o să plătească în locul meu?, îl 

ironizează beţivul. 

 

  

La uşa unui hotel, în plină noapte, un cetăţean 

întreabă pe altul, cam turmentat: 

- Nu ştiţi, aici se poate dormi bine? 

- Foarte bine, de două ore sun la sonerie şi bat cu 

pumnii în uşă şi nu apare nimeni. 

 

  

Doi prieteni, la un pahar de vin, îşi destăinuie 

supărările: 

- Alerg de câteva zile şi nu găsesc o cameră la 

bicicletă. 

- Extraordinar, ce coincidenţă!, exclamă celălalt. De-

o cameră am şi eu nevoie. Dar mai mare, în care să încap 

eu şi prietena mea. 

 

  

CATEDRALA 

- Scuzaţi-mă, unde aş putea găsi un coniac bun şi o 

fată apetisantă?, îl întreabă un marinar pe un locuitor al 

Hamburgului. 

- Vedeţi catedrala aceea? 

- Da. 

- Ei, doar acolo nu veţi găsi ceea ce căutaţi. 
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În restaurant, un domn elegant, dar ameţit bine, 

rămâne fără ţigări. 

- Dau o mie de lei pentru e ţigară, dau zece mii de lei 

pentru o ţigară. 

Cum nimeni nu se oboseşte să-i răspundă, zice din 

nou: 

- Domnilor, afară este maşina mea, un Mercedes 

Benz. Vrea s-o ia cineva pentru o ţigară? 

- Din ce an este maşina?, catadicseşte cineva să 

întrebe. 

 

  

Un chefliu se adresează unui tânăr: 

- Fii amabil şi ajută-mă să traversez strada! 

- Nu se poate. Semaforul este pe roşu. 

- Deşteptule! spuse enervat chefliul. Pe verde pot 

traversa şi singur. 

 

  

- Vă rog frumos, se adresează un beţiv unui trecător, 

unde mă aflu? 

- La intersecţia dintre străzile Coşbuc şi Eminescu. 

- Nu mă interesează poeţii, maestre, sau străzile! Ci 

oraşul... 

 

  

- De ce bei amestecul ăsta? 

- Doctorul mi-a spus să nu beau vin curat şi atunci 

amestec cu coniac. 
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- Un pahar de vin dă forţa! 

- Aiurea! Eu am băut 20 de pahare şi nu pot sta pe 

picioare. 

 

  

Cetăţeanul turmentat îşi admiră nepoţii gemeni: 

- Nu-i aşa că seamănă foarte bine între ei?, întreabă, 

fericită, mama. 

- Da, da! Mai ales cel din stânga. 

 

  

EMISFERELE 

Un general bătrân a invitat acasă câţiva prieteni din 

diferite ţări. Unul dintre oaspeţi, un armean, toastează: 

- Să bem pentru sexul frumos din cele două 

emisfere. 

Se bea, apoi toastează generalul român: 

- Şi acum propun să bem pentru cele două emisfere 

ale sexului frumos. 

 

  

Un soldat solid năvăleşte într-un bar şi spune: 

- Un whisky triplu şi două halbe cu bere! Trebuie să 

le beau repede până nu începe scandalul! 

Barmanul uluit îl serveşte urgent. 

- Ei şi acum, întreabă el, care-i necazul? Când o să 

înceapă scandalul? 

- Chiar în clipa asta, răspunde ostaşul. N-am bani să 

plătesc consumaţia. 
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Un grup de soldaţi la o bere. Toţi se laudă cu faptele 

lor de arme. Soldatul Bulă, după ce ascultă o jumătate de 

oră, zice şi el: 

- Eu sunt tipul de soldat care atunci când începe 

lupta, se află chiar în mijlocul gloanţelor şi obuzelor. 

- O, dar ce curajos eşti tu, Bulă! zice un alt soldat cu 

admiraţie. 

- Dar nu sunt curajos! Eu sunt magazioner la 

depozitul de muniţii. 

 

  

- Ia spune, soldat, ce faci în cazul în care apa este 

infestată? 

- Nimic, dom’ sergent! 

- Cum nimic, răcane? O bei aşa infestată? 

- Nu, să trăiţi, eu beau numai bere! 

 

  

Un cal intră într-un bar, se aşază pe un scaun înalt, 

bate cu copita în tejghea şi cere: 

- Un whisky mare cu o cireaşă! 

Barmanul se execută. Calul îşi bea paharul, plăteşte 

şi iese din local, după ce mormăie ceva din bot. 

Un văcar, martor la întâmplare, rămâne cu gura 

căscată. 

- Ce drăcie mai este şi asta, omule, se adresează el 

barmanului. Un cal care comandă whisky cu cireaşă? 

- Şi care-i problema?, răspunde barmanul. Unii vor 

cu cireaşă, alţii fără cireaşă. 
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- Într-o zi pescuiam, povesteşte un pescar, când am 

rămas fără momeală. Prin iarbă am văzut un şarpe din 

aceia veninoşi, cu o broască în gură. I-am luat broasca şi 

am tăiat-o în bucăţi, drept momeală. 

- Şi şarpele ce a făcut?, întreabă alt pescar. 

- Ca despăgubire, i-am turnat puţin whisky pe gât! 

 - Extraordinar! Şi şarpele ce a mai făcut? 

- A-a întors cu două broaşte în gură! 

 

  

Doi scoţieni se plimbă încetişor pe stradă. 

- Sandy, rosteşte primul, vreau să te rog ceva. De 

douăzeci de ani păstrez o sticlă de whisky de un sfert. Vrei 

să-mi faci un ultim serviciu şi să torni conţinutul sticlei pe 

mormântul meu, atunci când voi muri? 

- Desigur. Dar whisky-ul ar trebui limpezit înainte. 

Eu pot să fac asta imediat. 

- Şi cum poţi tu să limpezeşti băutura? 

- Foarte simplu. Trecând-o prin rinichii mei. 

 

  

Aflat ca turist în Scoţia, un american bogat se 

îndreaptă, ros de curiozitate, spre Loch Ness, sperând să-l 

zărească pe faimosul monstru care stăpâneşte apele 

lacului. După câteva ore bune de aşteptare, cu ochii aţintiţi 

pe luciul apei, îl întreabă pe un localnic: 

- Domnule, când obişnuieşte monstrul să iasă la 

suprafaţa lacului? 

- Cam după 5 whisky-uri, răspunde calm localnicul. 
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- Iar bei? Abia alaltăieri ţi-a interzis doctorul... 

- Da! Dar ieri a murit... 

 

  

Soţul vine pe trei cărări acasă. Vede farfuria cu 

mâncare pe masă, o ia şi o aruncă pe fereastră. Femeia îl 

priveşte liniştită, apoi aruncă şi ea pe geam scaunul şi 

masa. 

- Hei, ce faci?, strigă soţul. 

- Te ajut, iubitule. Am înţeles că vrei să mănânci în 

grădină. 

 

  

JUDECATA 

Un scoţian a fost adus în faţa curţii pentru vina de a 

fi fost găsit în stare de ebrietate şi pentru atitudine 

turbulentă. 

- De unde ai avut bani pentru băutură, mai ales că 

zici că nu ai serviciu? 

- Prietenul meu mi-a făcut cinste! 

- Şase luni de închisoare!, hotărăşte magistratul. 

- De ce aşa de mult, domnule? 

- Două luni pentru că ai condus sub stare de 

ebrietate şi patru luni pentru că ţi-ai corupt prietenul să 

cheltuie bani cu băutura ta, din banii pentru casă. 

- Dar prietenul meu nu este însurat, domnule 

judecător. 

- Cu atât mai rău! Cum să se însoare dacă dumneata 

îi bei toţi banii? 
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GOALĂ 

Într-un cămin studenţesc, într-un moment de linişte, 

dintr-o cameră se auzi: 

- Ce urâtă eşti aşa goală! 

- Aha, au spus vecinii, Costel a pescuit ceva! Hai să-i 

vedem achiziţia! Când au dat buzna în camera lui, acesta 

stătea la masă şi privea cu regret la sticla de vodcă pe care 

tocmai o golise. 

 

  

Un tânăr scoţian îndrăgostit de o stea de cinema i-a 

cumpărat o fotografie şi în timp ce sorbea dintr-un pahar 

cu apă minerală îi contempla chipul. La un moment dat, 

revoltat, rupe fotografia spunând: 

-Aşa nu se mai poate! Cred că m-am tâmpit! Îmi 

cheltuiesc toţi banii pe băutură şi femei! 

 

  

Doi ruşi intră într-un bar. Unul dintre ei comandă: 

- Chelner, două sute de vodcă pentru fiecare! 

- Imediat.  

Peste câteva minute: 

- Chelner, încă două sute de vodcă! 

- Imediat.  

Peste puţin timp: 

- Chelner... 

- Şiu, câte două sute de vodcă. 

- Nu, nu, numai un pahar... colegul meu trebuie să 

conducă maşina. 
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- Cei care stabilesc taxele, zice un individ afumat, 

sunt foarte deştepţi. Mai întâi pun mari taxe pe băutură, pe 

urmă pun tot felul de alte taxe care-i obligă pe bieţii 

oameni să recurgă la băutură. 

 

  

Secetă mare. 

- Ce ai în sticla aceea? 

- Apă. De ce întrebi? 

- Credeam că ai ceva de băut... 

 

  

Cică doi ţipi beţi morţi ies din cârciumă şi se duc să 

se pişe la gard. Se pişă ei ce se pişă, până când unul 

întreabă: 

- Auzi băi, de ce când te pişi tu se aude «piş», iar 

când mă piş eu se aude «fâs»? 

- Păi, dacă te pişi pe fâşul meu... 

 

  

Într-un compartiment de tren, un oltean şi un 

ardelean. La un moment dat, ardeleanul scoate o litră de 

pălincă, slănină, pită, sfarmă o ceapă şi începe să mănânce, 

trăgând din când în când şi din palincă... 

Olteanului i se face de o duşcă, dar cum să intre în 

vorbă? La un moment dat, văzând că ţuica e pe terminate, 

îşi ia inima în dinţi şi se apropie de ardelean: 

- Mă cheamă Radu! 

- Apoi, no, dacă te cheamă, du-te... 



 

237 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

 



 

238 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Bulă vine beat acasă şi începe să facă scandal. 

Nevastă-sa, ajunsă la limita răbdării, îi spune: 

- Trebuie să alegi: ori eu, ori vinul! 

- Bine. dar trebuie mai întâi să stabilim clar: câte 

damigene? 

 

  

- Cum ai putut să te laşi de băut? Pentru asta îţi 

trebuie o voinţă... 

- Da, în privinţa asta n-am nimic de zis. Are nevastă-

mea o voinţă... 

 

  

CU CAPUL SPART 

- Extraordinar, zise doctorul, umbli de 10 zile cu 

capul spart şi numai astăzi te-ai gândit să vii la mine? 

- Ce să fac, domnule doctor, de câte ori îi ziceam lui 

nevastă-mea că mă doare capul, ea îmi spunea să mă las de 

băut şi de fumat... 

 

  

- Măi Bulă, ţie îţi place zicala aia cu vinul, femeia şi 

muzica? 

- Îmi place şi o şi aplic... Când începe muierea să-mi 

cânte, plec de acasă şi mă duc la bar...  

 

  

Unii bărbaţi niciodată nu devin maturi. La început le 

e frică de mamă, apoi de soţie... 
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- Dacă se întâmplă ca după serviciu să mă duc şi eu 

să beau o bere cu colegii, nevastă-mea nu-mi mai vorbeşte 

3 zile... 

- Şi cam cât de des se întâmplă treaba asta? 

- Cam de 2 ori pe săptămână... 

 

  

Orice soţ este îngrijorat, după cum se spune, de două 

lucruri atunci când este vorba de bani: cât cheluieşte 

guvernul şi cât cheltuieşte nevastă-sa. Diferenţa constă că 

pe nevastă-sa nu are curajul s-o critice... 

 

  

La bar, doi consumatori se confesau. 

- Ştiţi ce cred eu despre femei? 

- Sunteţi căsătorit? 

- Da, din nefericire... 

- Atunci ştiu! 

 

  

CRAVATA ŞI SĂPUNUL 

Doi prieteni bine alcoolizaţi discută: 

- Nevastă-mea, ticăloasa, se poartă cu mine din ce în 

ce mai rău! 

- Cum aşa, prietene? Ce-ţi face? 

- În fiecare dimineaţă îmi strânge nodul de la 

cravată! 

- Şi ce e rău în asta?! 

- Păi, în ultimele zile, a început să-l ungă cu săpun! 
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- Am auzit că Bulă nu mai bate toată ziua crâşmele 

cum îi era obiceiul?, zise o prietenă către Bubulina. 

- Da, bine ai auzit. Când am văzut că nu se mai poate, 

am avut cu el o discuţie foarte serioasă... 

- Şi acum ce face? 

- Ce să facă, stă liniştit la reanimare... 

 

  

Soţia îi zice soţului ei, un beţiv notoriu. 

- Mă, prăpăditule! Dacă ai să mai bei, ai să păţeşti ca 

beţivul ăla care a căzut în Herăstrău şi s-a înecat! Asta te 

aşteaptă şi pe tine, beţivule! 

- Dar, scumpa mea soţie, nu băutura a fost de vină că 

beţivul acela s-a înecat în Herăstrău! 

- Dar cine, mă, prăpăditule? 

- Păi, este clar! Nu datorită băuturii era să moară, ci 

datorită apei! 

 

  

Întorşi de la o petrecere, soţia îl ia în primire: 

- Niciodată nu ai spus atâtea prostii! Mi-a fost de-a 

dreptul ruşine! Sper însă că n-a observat nimeni! 

- Ce să observe? 

- Că nu erai beat! 
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Populaţii populare 
 

 

 

 
 

 

 

- Te-ai culcat vreodată cu o negresă? 

- Nu ştiu. 

- Cum adică nu ştii? 

- Pentru că întotdeauna sting lumina. 
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Românicii 
 

 

 
 

Am fost la Bucureşti la manifestaţia 

pro-maidanezi. Totul s-a încheiat când 

jandarmii au pus câinii pe noi. 
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Peştişorul de aur la români 

  

  

Victor Ponta prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul de aur: 

- Dacă mă eliberezi, îţi îndeplinesc trei dorinţe! 

Ponta: 

- Plagiatorule! Asta e replica lui Adrian Nastase. 

 

  

Dan Voiculescu prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul de aur: 

- Dacă mă eliberezi… 

Dan Voiculescu: 

- Dar dacă te torn? 

 

  

Crin Antonescu prinde peştişorul de aur. 

Crin Antonescu: 

- Îţi dau drumul dacă promiţi că data viitoare mă prinde 

pe mine un somn de aur. 

 

  

Emil Boc prinde peştişorul de aur. 

Emil Boc: 

- Dacă te dai jos de pe mine, eşti liber! 

 

  

Marian Vanghelie prinde peştişorul de aur. 

La gât... 
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Roberta Anastase prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul de aur: 

- Dacă mă eliberezi, îţi îndeplinesc trei dorinţe. 

Roberta Anastase: 

- Bine. Prima dorinţă: le număr eu! 

 

  

Traian Băsescu prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul de aur: 

- Dacă-mi dai drumul, mai ai dreptul la trei comenzi. 

 

  

Dinu Patriciu prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul: 

- Dacă-mi dai drumul îţi îndeplinesc trei dorinţe. 

Patriciu: 

- Da-le naibii de dorinţe, nu mai bine îmi plăteşti trei 

datorii? 

 

  

Un pensionar prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul de aur: 

- Dacă nu mă duci la amanet, îţi îndeplinesc trei dorinţe. 

  

  

George Copos prinde peştişorul de aur. Îl bagă în 

buzunar, lângă ceilalţi, şi spune oftând: 

- Iar peşti, e semn clar că se scufundă planeta. 
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Monica Columbeanu prinde peştişorul de aur. 

Se mărită cu el. 

 

  

Florin Piersic prinde peştişorul de aur. 

Peştişorul moare când Piersic încă povestea prima 

dorinţă. 
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Cutremur în România: consecinţe şi comentarii  

 

  

Spre Pipera se circula bară la bară. Corporatișii au dat 

năvală spre birouri, să verifice dacă nu cumva le-au căzut 

pe jos foi, pixuri sau, doamne-ferește, post-it-urile lipite de 

monitor. 

 

  

Japonezii râd de cutremurul din România: „O zgâlțâială 

guy, nimic mai mult!”. 

 

  

Din cauza cutremurării pământului, Mihai Gâdea, în loc 

să-l pupe, l-a mușcat de fund pe Voiculescu. 

 

  

Cei doi Victor Ponta, deputatul și premierul, au versiuni 

diferite ale intensității cutremurului: unul spune că a avut 

5,5 grade, altul merge pe varianta cu 5,3 grade. 

 

  

Ungurii se laudă că seismul s-a simțit mai întâi în 

Covasna și abia apoi în București. 

 

  

Botezatu a declarat că intesitatea cutremurului a fost 

mult prea mică pentru a se face simţită, mai ales că, în acel 

timp, el era cutremurat straşnic de doi autostopişti din 

parcul Operei. 
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Mărmureanu speră ca primul cutremur care trece de 7 

grade să nu fie tot dimineața, ca să prindă o audiență cât 

mai bună când vorbește la televizor. 

 

  

Cutremurul s-a simțit și în Teleorman, unde mii de 

localnici au căzut din copac, de la zguduitură. 

 

  

Noroc chior pentru președinte: „Cutremurul m-a prins 

cu paharul pe jumătate gol, așa că nu s-a vărsat strop de 

whisky de la zgâlțâială”, s-a lăudat Băsescu. 

 

  

Băsescu a completat: „Eu nu mă clatin nici la o tărie de 

40 de grade, dar la 5.5...” 

 

  

Paula Iacob spune că în piramida în care locuiește de 

câteva mii de ani nu s-a simțit deloc cutremurul. „Poate și 

pentru că dormeam dusă în sarcofag”, a adăugat mumia. 

 

  

Cutremurul maidanez care a fugit din Galaţi în Vrancea 

necesită adopţie urgentă, ca să poată scăpa de eutanasiere. 

 

  

Protestatarii anti-Roşia Montană ameninţă cu alte 

cutremure importante în regiune. 
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Cutremurul a avut o magnitudine mai mare decât cele 

mai bune note de la Bacalaureat. 

 

  

Crin Antonescu spune că n-a simțit nimic. „Pe mine nu 

m-a trezit cutremurul din ’77, era culmea să mă trezească 

cel de azi”. 

 

  

Piţipoancele sunt în criză de nervi după ce cutremurul 

de duminică dimineaţa le-a luat prima pagină din ziar. Cu a 

doua pagină s-au şters unde facuseră pe ele de frică, de 

zguduite ce erau. Aşa s-a editat pagina 5. 

 

  

La un control efectuat dimineata in centrele comerciale 

chinezesti, au fost confiscate mai multe replici ale 

cutremurului aflate deja pe tarabe. 

 

  

 Potrivit unor specialişti, cutremurul a avut loc la 

festivalul Bahus din Focşani. În încercarea de a face o 

piruetă, Oana Roman a căzut de pe scenă. 

 

  

Radu Beligan râde şăgalnic: „Ăsta nu a fost cutremur 

care să mă sperie, în schimb cutremurul cauzat de 

asteroidul care a ucis dinozaurii mi-a marcat copilaria.” 
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Preafericitul Daniel s-a speriat că a venit sfârşitul lumii 

înainte de a termina de construit Catedrala. 

  

  

Cei din Galaţi sunt bănuiţi că au aruncat pisica moartă 

în Vrancea. 

 

  

Singurul care a avut mai multe replici decât cutremurul 

a fost Florin Piersic! 

 

 

Românii invadează Marea Britanie 

 

  

Lovitură grea dată bătrânilor din Marea Britanie, după 

ce foarte puțini români au ajuns acolo pe 1 ianuarie 2014: 

o vreme, vor trebui să se șteargă tot singuri la cur. 

  

Câtă ipocrizie și la englezii ăștia, cică am fi înapoiați… 

Dar prințul Charles când vine la noi, la Viscri, nu tot cu 

căruța se plimbă? 

  

Londonezii sadea sunt împotriva emigranților români 

fiindcă se tem că orașul va arăta ca locurile lor de baștină 

din India și Pakistan. 
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Englezii se așteptau la o invazie de fotbaliști de atac în 

Marea Britanie, mai ales că în apărare la Tottenham ar fi o 

pâine de mâncat. 

  

Cei mai neliniștiți sunt bucătarii englezi: românii, chiar 

și cei fără pregătire de specialitate, pot găti mai bine decât 

ei. Cu o felie de parizer, bați orice delicatesă englezească. 

  

Măi, dar sensibili mai sunt și opăriții ăștia de englezi. 

Noi suntem invadați de atâția ani de cardurile lor și nu ne 

mai plângem atâta! 

  

Cea mai îngrozită de invazie pare să fie regina Marii 

Britanii. La cât de bine știu să dea rromii cu sabia, va 

trebui să-i facă pe toți cavaleri. 

  

Englezii nu văd partea plină a paharului. La cât de 

atenți vor fi de acum încolo la buzunare, nici nu vor mai 

realiza ce vreme de rahat au. 

  

Cică o tipă ce s-a recomandat Elena a sunat la 

Ambasada Angliei din Bucureşti şi a întrebat dacă n-au 

nevoie să cumpere un slogan mişto: “England of choice”. 

Frunza le-o dă gratis. 
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Ce întrebare am: din moment ce la ei, la englezi, plouă 

atât de mult, de ce regina nu are şi ea un coviltir la 

caleaşcă? 

  

Englezii se tem degeaba. Cei mai mulţi dintre români nu 

vin să le ia locurile de muncă, se mulţumesc cu ajutorul de 

şomaj. 

  

O idee pentru englezi: cum prind un român sau un 

bulgar, îi dau 300 de lire şi-l trimit în Franţa. 
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Bulgarii au anunţat că nu ţin să meargă în Anglia pentru 

a le lua slujbele britanicilor. Ei merg doar ca să facă acolo o 

Albena pentru românii care lucrează în Regat. 

  

Dacă bulgarii pleacă în Marea Britanie, şmecherii din 

România unde mai înmatriculează maşinile pe Bulgaria? În 

Anglia? 
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Dicţionar toponimic român - englez  

  

 Afumaţi - Neversober  

 Ciorogârla - Nigger River 

 Slobozia - A Very Wrong Local Tradition 

 Călăraşi - Silly-dressed Folks on Horses 

 Târgu Frumos - The Aesthetically Pleasing 

Bazaar 

 Dor Mărunt - Miniature Melancholy 

 Bucureşti - It is like having fun, but in fact no one 

has  

 Vânju Mare - Cannot be translated but is very 

popular among girls 

 Feteşti - Gurly Town 

 Porţile de Fier - Iron Gates  

 Huşi - Shoo! 

 Buhuşi - Boo! 

 Piatra Neamţ - German Stone 

 Alba Iulia - Pale Julia 

 Satu Mare - Rather Roomy Rural Community 

 Băicoi - Hey, Ball! 

 Buzău - Really Fat Lip 

 Ploieşti - Rainmen 

 Vişeul de Sus - Uptown Restroom 

 Botoşani - Everybody Gives Head 

 Negreşti - Ghetto 

 Budeşti - Shitting Place 

 Eforie - Drugs Allowed 

 Dragomireşti - Lots of Dragomirs 
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Circulară  emisă de o companie americană din România  

angajaţilor lor români. 

To: All Romanian  Speaking  Staff 

Subject: Improper  Language Usage  

It has been brought to our  attention by several officials 

visiting our office in Romania that offensive language is 

commonly  used by our Romanian speaking staff.    

 Such behavior, in  addition to violating our policy, is 

highly  unprofessional and offensive to both visitors and 

staff. All personnel will immediately adhere  to the 

following rules:   

 1. Words like futu-i,  în pula mea, pula and other such 

expressions will not be tolerated or used for emphasis or 

dramatic  effect, no matter how heated a discussion may  

become.   

 2. You will not say şi-a  bagat pula when someone 

makes a mistake, or s-a  căcat pe el if you see someone 

being reprehended, or băga-mi-aş, when a major mistake 

has been made. All forms and derivations of the verb a se 

căca and a se fute are utterly inappropriate and 

unacceptable in our environment.   

3. No project manager, section head or administrator 

under any circumstances will  be referred to as pulă de  

om, căcănar or bou.   

4. Lack of determination  will not be referred to as 

pulălău nor will persons who lack initiative be referred to 

as  muiangiu.   
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5. Unusual or creative ideas offered by management are 

not to be referred  to as porcării.   

6. Do not say futu-ţi pe mă-ta if somebody is persistent; 

do not add pula mea, if a colleague is going through a 

difficult  situation. Furthermore, you must not say am pus-

o (refer to item 2) or o să ne-o tragă when a matter 

becomes excessively  complicated.   

7. When asking someone to  leave you alone, you must 

not say du-te-n pula mea or should you ever substitute 

"May I help  you?" with ce pula mea vrei? 

8. Under no circumstances should you ever call your 

elderly industrial partners boşorogi împuţiţi.   
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9. Do not say ia mai mereţi în pulă cu căcatul ăsta when 

a relevant project is presented to you, nor should you ever 

answer futu-te-n cur when your assistance is  required.   

 10. You should never call partner representatives as 

boul dracului or tâmpitul ăla.   

11. The sexual behavior of our staff is not to be 

discussed in terms such as pizdulică bună, futăciosul or 

homalăul lui peşte.   

12. Last but not least, after reading this note, please do 

not say mă şterg la cur cu textul asta. Just keep it clean and 

dispose of it properly. 

 

 

Black Friday românesc 

   

  

Vânzătorii se costumează în escroci şi umblă din poartă 

în poartă întrebând: “Primiţi cu ţeapa?”. 

 

  

În Ardeal, Black Friday vine abia pe la jumătatea lui 

decembrie. 

 

  

Black Friday se serbează în România din 1986, când o 

alimentară a avut pentru prima oară ideea ca la fiecare kg 

de tacâmuri de pui să dea o carte cu cuvântările 

Tovarăşului Nicolae Ceauşescu. 
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În Vaslui, cumpărătorii sunt derutaţi: “Suntem obişnuiţi 

să vedem 40%, 50%, 60% doar pe etichetele sticlelor.” 

 

  

Chirurgia estetică nu e prea căutată de Black Friday. În 

loc de măriri de penis, clinicile fac astăzi reduceri de până 

la 70%. 

 

  

Pentru că e prea mainstream să faci cumpărături de 

Black Friday, hipsterii se duc în Vamă. 

 

  

Popular, Black Friday mai e numit şi Sfântul Promoţie, 

Ocrotitorul Supermarketurilor şi Aducătorul de Arginţi. 

 

  

Statistic, laptopurile cumpărate de Black Friday se 

virusează de la prima accesare a site-ului YouPorn. 

 

  

Femeile îşi pun sub pernă cardul de credit al soţului, ca 

să li se arate în vis magazinul cu cele mai mari reduceri la 

pantofi incomozi. 

 

  

O superstiţie bizară susţine că dacă Black Friday pică 

într-o zi de vineri, reducerile sunt de fapt ţepe ordinare 

date de retaileri clienţilor fraieri. 



 

258 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

 
 

  

O altă susperstiţie spune că dacă îţi iei TV de Black 

Friday, la toate meciurile pe care le vei vedea pe el echipa 

ta preferată va pierde. 

 

  

Oamenii născuţi de Black Friday se încadrează într-o 

zodie specială, numită Zodia Credulului. 

 

  

O tradiţie din bătrâni spune ca de Black Friday să-ţi pui 

iPhone-ul într-un ulcior cu apă neîncepută cu un bănuţ în 

el. Dacă se ridică la suprafaţă, o să ai noroc tot anul, dacă 

nu, o să trebuiască să-ţi mai cumperi un iPhone. 
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Poporul popoarelor: americanii 
 

 

 

 
 

Micul Bill întinse vânzătorului din 

magazinul alimentar o bacnotă de 100 

de dolari. 

-Cu bacnota asta nu poţi să cumperi 

nimic. E falsă! 

-Păi, eu n-am venit să cumpăr nimic cu 

ea. M-a trimis tata s-o schimb! 
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- Suntem invitaţi la petrecerea familiei Brown, 

mâine seară, dar ce facem cu bunica? 

- O să chemăm pe cineva ca să aibă grijă de ea... 

Agenţia le trimise o tânără simpatică, pe care o 

anunţară: 

- Bunica noastră are 94 de ani, pe la ora 9 merge să 

se culce, ai grijă de ea. Ca să-ţi treacă timpul mai uşor, poţi 

să-ţi aduci şi prietenul! 

Când s-au întors de la petrecere, noaptea târziu, au 

găsit pe cei doi tineri dormind îmbrăţişaţi, iar pe bunică 

moţăind în fotoliu. 

- Ce faci bunică, nu te-ai culcat la ora asta? 

- Cum să mă culc? Pe tinerii ăştia cine mai era să-i 

supravegheze? Că prea erau porniţi pe şotii... 

 

  

- Ia, ia!, spuse Jimmy întinzând hamburgherul său 

funcţionarului de la ghişeul băncii. 

Acesta, jenat, refuză. 

- Vai, domnule, zise mama lui Jimmy, vă rog să-l 

scuzaţi pe băieţaşul meu, dar tocmai acum venim de la 

grădina zoologică... 

 

  

Un turist îl întreabă pe un poliţist din New York, 

care îşi făcea rondul călare: 

- De ce nu circuli şi dumneata cu maşina, aşa cum 

fac toţi poliţiştii? 

- Calul meu e prea mare şi nu încape în maşină... 
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Un american, constatând că şi-a uitat portmoneul 

acasă, se hotărăşte să dea un telefon acasă. Mai avea în 

buzunar 1 dolar. 

- Vă costă 1 dolar convorbirea, domnule! îl anunţă 

telefonista. 

- Foarte scump pentru o convorbire cu ai mei, care 

se află la o azvârlitură de băţ... 

- Atunci, era mai simplu să luaţi un băţ, să prindeţi 

un bileţel de el şi să-l azvârliţi până la dv. acasă, ca să-i 

anunţaţi să vă trimită banii! 

 

  

Un cowboy, cu pistolul în mână, intră într-un bar şi 

cere o bere, o bea, apoi mai cere una, o bea şi pe aceasta, o 

dă gata şi pe a treia, apoi se retrage de-a-ndărătelea spre 

uşă, spunând: 

- Staţi pe loc, nu mişcă nimeni! Mă duc să-mi încarc 

pistolul pentru runda următoare.... 

  

  

OCHELARII 

Intrigat de faptul că unul dintre chelneri este tot 

timpul cu zâmbetul pe buze, pe când ceilalţi zâmbeau 

numai când se aşteptau la un bacşiş gras, patronul unui 

restaurant din New York îl întrebă: 

- Trebuie să fii un om mulţumit de situaţia ta, dacă 

reuşeşti să te menţii tot timpul zâmbitor! 

- Trebuie să vă spun că aceasta este singura 

modalitate de a-mi păstra ochelarii pe nas... 
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Un indian se prezintă la judecătorul de pace şi-l 

anunţă că vrea să-şi schimbe numele. 

- E lăudabil faptul că vrei să-ţi iei un nume de 

creştin. Acuma cum te numeşti? 

- Lupul Cenuşiu care Aleargă într-o Noapte După o 

Sută de Femei... 

- Doamne Dumnezeule! Şi cum ai vrea să te 

numeşti? 

- Numai Lupul Cenuşiu... 

 

  

Un ghid american se străduia să explice unui grup de 

copii englezi cât de mare este America. 

- Statele Unite este una dintre cele mai mari ţări din 

lume! Dacă pleci de dimineaţă din Texas, a doua zi de 

dimineaţă vei vedea că tot în Texas eşti! 

- Înţeleg, domnule... şi la noi, tot aşa de rău merg 

trenurile... 

 

  

- Alo, da, aici e primăria din New Jersey, spuse 

centralista. 

De la celălalt capăt al firului, interlocutorul tăcea. 

- Da, vorbiţi! Aici primăria... 

- Sunteţi primăria? se auzi o voce timidă de femeie. 

- Da, doamnă! Cu cine doriţi să vorbiţi? 

- Să vedeţi... eu nu vreu să vorbesc cu nimeni... am 

găsit numărul acesta de telefon în buzunarul hainei... 

soţului meu! 
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Familia Jones îşi petrecea seara liniştit, ca de obicei. 

- Ia uită-te ce scrie în ziar, că în săptămâna asta au 

murit 11 oameni care trecuseră de 100 de ani... 

- Da, e o categorie de vârstă cu mortalitate foarte 

ridicată. Asta îţi taie cheful de a mai deveni centenar...  

 

  

Într-o frizerie din Chicago intră primarul oraşului. 

Era după majorarea taxelor locale. 

- Ştii dumneata cine sunt eu?, zise el aşezându-se. 

- Nu, domnule! 

- Foarte bine! Atunci, te rog, să mă bărbiereşti! 

 

  

Domnul Smith, nemulţumit de calitatea serviciilor 

de care avusese parte la hotelul unde locuise, se hotărî să 

nu dea la nimeni niciun bacşiş. La plecare, îi spuse 

portarului să-i cheme un taxi, se sui în el şi se pregătea să-i 

dea şoferului adresa, când îl observă pe portar lângă 

portieră, cu mâna întinsă discret. 

- Sper că nu veţi uita de mine, domnule! 

- Nu, n-ai nicio grijă! Iţi voi trimite o ilustrată!  

 

  

Doi americani se întâlnesc pe Broadway. 

- Dacă mă uit bine la tine, zise unul dintre ei, tare 

mai semeni cu un coleg de-al meu. 

- Şi în ce constă asemănarea? 

- Şi el mi-e dator cu 50 de dolari... 
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Un politician american fusese calomniat într-un ziar 

local al unui orăşel din vestul Statelor Unite. 

- Îi dau în judecată şi le voi cere daune de 1 milion 

de dolari. 

- Ei, nu merită să-ţi baţi capul cu ei. Gândeşte-te, 

orăşelul are cam 20.000 locuitori, dintre care doar jumătte 

sunt abonaţi la acest ziar. Din cei 10.000 de abonaţi, 5.000 

sigur nu vor citi articolul respectiv. Din cei care îl vor citi, 

jumătate vor crede că nu-i adevărat. Rămân 2.500 din care 

cel puţin jumătate nu te cunosc. Din cei rămaşi - 1250 - 

jumătate îţi sunt prieteni. Din cei 625 rămaşi, jumătate 

gândeau aşa despre tine şi înainte de a apărea articolul, 

aşa că aproape nu mai ai nici un motiv ca să dai ziarul în 

judecată... 

 

  

Un locuitor din Alaska este acuzat de bigamie; ţinea 

o soţie la Ketchican şi alta la Anchorage. Judecătorul, în 

timpul procesului, se arătă curios: 

- Cum de ai putut realiza această performanţă: să ţii 

două neveste aflate la o asemenea distanţă! 

- Datorită rapidităţii câinilor mei de sanie! 

 

  

Un american vizitează o maternitate dintr-o ţară din 

Orientul Apropiat. Ajungând şi la salonul de nou-născuţi, îl 

întreabă pe emirul arab care îl însoţea: 

- Aveţi vreun copil aici? 

- Desigur, cei din ultimele două rânduri sunt ai mei! 
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O pereche de texani, în timpul unei excursii prin 

America Latină, văzură pe un zid obişnuita urare de bun 

venit: „Yankei, căraţi-vă acasă!” 

- Vă rog să nu-i băgaţi în seamă şi să-i iertaţi... 

Oameni înapoiaţi... spuse jenat ghidul. 

- Nu face nimic, amice, spuse vesel texanul. Nici noi 

nu-i iubim! 

 

  

În Central Park din New York, o bătrânică care se 

uita la un grup de tineri ce se hârjoneau pe iarbă se adresă 

persoanei de lângă ea. 

- Uitaţi-vă la ei cum se îmbracă şi cum îşi poartă 

părul tineretul din ziua de azi. Cel de colo nici nu poţi să-ţi 

dai seama ce este: băiat sau fată?! 

- E fată!... E chiar fiica mea... 

- Vai, iertaţi-mă. Nu am ştiut că sunteţi mama ei. 

- Păi, nici nu sunt mama ei. Sunt tatăl! 

 

  

În perioada anilor '30, când gangsterismul era în 

floare la Chicago, două femei de la ţară, venite la 

cumpăraturi, au tras seara la un hotel. Speriate de tot felul 

de crime, violuri, tâlhării, spargeri, răpiri, de care erau 

pline paginile ziarelor, au baricadat uşa camerei cu toate 

mobilele. Pe la miezul nopţii, auziră bătăi energice în uşă. 

- Cine e acolo?, îndrăzni să întrebe una din ele. 

- Sunt detectivul hotelului şi vă anunţ că v-aţi uitat 

cheia pe din afară! 
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Iritat de pretenţiile absurde ale unei doamne foarte 

cusurgii, cum că niciodată nu-i ceruieşte bine schiurile, 

instructorul din Aspen, profitând de faptul că nu existau 

martori, îi spuse: 

- Mai plimbă-te şi pe la dracu, vrăjitoare bătrână! 

Doamna, indignată, se plânse directorului hotelului 

şi acesta decise: 

- Du-te şi cere-i scuze doamnei, că altfel va trebui să 

te concediez! 

Instructorul de schi, plin de ciudă, se duse în holul 

hotelului şi răcni: 

- Doamna căreia i-am zis să se plimbe la dracu, este 

aici? 

- Da, sunt aici, zise aceasta, furioasă. 

- Vroiam să vă anunţ că plimbarea s-a amânat! 

 

  

În timpul glorioasei epoci de cucerire a Vestului, un 

convoi de căruţe, pregătind popasul de noapte, a fost 

orânduit în cerc, apoi s-au aprins focurile pentru a se 

pregăti cina şi s-au verificat puştile pentru a se putea 

respinge un eventual atac de noapte al indienilor. În toiul 

nopţii, se făcură auzite înfricoşătoarele de bătăi de tobă ale 

indienilor: bum, bum, bum... 

- Să ştii că nu-mi plac deloc aceste bătăi de tobă, zise 

una dintre santinele. 

- Aveţi perfectă dreptate, domnule, se auzi din 

întuneric vocea unui indian. Nici mie nu-mi plac, dar 

toboşarul nostru este bolnav şi îl înlocuieşte un amator... 
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Văzând că o cumpărătoare alesese o pijama 

compusă din două piese, care însă aparţineau de la alte 

pijamale cu talii diferite, vânzătoarea se simţi obligată să-i 

atragă atenţia: 

 - Fiţi atentă, doamnă, că aveţi partea de sus mai 

mică, iar cea de jos mai mare! 

- Lasă, lasă, că nici dumneata nu arăţi mai grozav! 

 

  

- Jimmy, vino să te spăl pe gâtul ăla jegos! Dacă 

mâine va fi timp frumos, te vei duce cu bunica la Disney 

Land. 

- Şi dacă va fi timp urât, nu voi rămâne acasă cu 

gâtul spălat pe degeaba? 

 

  

- Hai să terminăm odată cu discuţia asta în 

contradictoriu!, spuse împăciutor domnul Smith. 

- Da, ai dreptate, îi răspunse indulgentă soţia. N-o să 

ne certăm toată ziua! Tu trebuie să recunoşti că eu am 

avut dreptate, iar eu n-o să mai fiu supărată că ai greşit... 

 

  

SOŢUL 

La una dintre recepţiile date cu ocazia decernării 

Premiului Oscar, o doamnă îl opreşte pe un fotograf. 

- Nu l-ai văzut cumva pe Mei Gibson? 

 - Nu, dar uitaţi-vă acolo la masă; este Kevin Costner. 

  - Da, dar Kevin Costner nu e soţul meu! 
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- Dumneavoastră sunteţi preşedintele Societăţii de 

Binefacere din Texas? Aş supune atenţiei dumneavoastră 

un caz disperat. Este vorba de o familie foarte săracă; o 

mamă cu 3 copii, plină de datorii şi, pe deasupra, e 

ameninţată cu evacuarea din locuinţă... Puteţi s-o ajutaţi? 

- Desigur, domnule. Acesta este, de altfel, rolul 

nostru; să ajutăm familiile nevoiaşe... Dar dv. cine sunteţi? 

- Eu sunt proprietarul locuinţei! 

 

  

Jim îl întreabă pe Bob: 

- Pu-pute-ţi să-mi spu-spuneţi unde-unde es-te 

şcoa-şcoa-la de bâl-bâl-bâiţi? 

- Ce nevoie aveţi de ea, domnule? Văd că vă bâlbâiţi 

fără cusur! 

 

  

Un milionar texan făcea un voiaj în jurul lumii în 

avionul său personal. 

- Priviţi, domnule, spuse pilotul, survolăm Parisul. 

- Nu-mi distrage atenţia cu fleacuri de-astea... Pe 

mine să mă anunţi numai când zburăm peste continentele 

mai importante! 

 

  

- Viaţa adevărată începe la 50 de ani, îi spuse o 

cucoană cam trecută vecinului de la barul din Providence. 

- Dacă ar fi după mine, ea ar începe după un whisky 

dublu, că, după o sticlă de jumătate, e un adevărat Rai... 
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Într-un restaurant retras din unul din cartierele New 

York-ului, au intrat să ia masa o pereche de îndrăgostiţi. La 

un moment dat, bărbatul dispăru de la masă, iar femeia 

rămase cu ochii ţintă la uşă. Ospătarul se apropie alarmat: 

- Ce este cu soţul dv. de a căzut sub masă, se simte 

rău? 

- Nu, să vedeţi, domnul nu e soţul meu. Soţul meu e 

domnul care tocmai a intrat pe uşă... 

 

  

Un comis voiajor din Washington, aflat în deplasare 

în California pentru a vinde produsele firmei la care lucra, 

îi telefonă patronului: 

- Pe aici îşi face de cap uraganul „Beţiv”. Nu mai 

circulă nimic; avioanele nu mai zboară, trenurile sunt 

suspendate, autostrăzile sunt pline de apă. Ce să fac? 

- Ia-ţi două săptămâni de concediu fără salar 

începând din acest moment! 

 

  

GHETUŢELE 

Pe o plajă în Florida, Jim observă o doamnă care 

venea în fiecare zi îmbrăcată cu alt costum de baie, şi 

culmea!, fundiţele şi ghetuţele pudelului ei erau asortate la 

culoarea costumului de baie. Văzând că pudelul poartă 

ghetuţe numai la labele din spate, Jim îndrăzni s-o întrebe: 

- De ce îl ţineţi încălţat numai la lăbuţele din spate? 

- Pentru că dacă ar fi după mintea dumitale, ţi-ai 

pune ghete şi la mâini! 
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Un turist american întâlneşte, în Mexic, un cowboy 

texan, la bar, la o tequilla. 

- Ai un cal splendid, spuse turistul, dacă n-ar scrie pe 

crupă „U.S. Army”, mai că ţi l-aş cumpăra. 

- Ehei, dacă puteam să-i şterg marcajul ăla, demult 

eram înapoi în Texas... 

 

  

- Ştii cine mi-a salvat viaţa?, povestea un fermier din 

Iowa. N-ai să crezi! Ei bine, câinele meu. 

- Cum asta? 

- Eram grav bolnav, nevastă-mea a chemat doctorul 

şi dulăul n-a vrut cu nici un preţ să-l lase să intre în curte... 

 

  

Într-un penitenciar american, directorul inspecta 

celulele deţinuţilor. 

- În celula asta e o mizerie îngrozitoare! Imediat s-o 

curăţaţi lună! Mâine va veni aici guvernatorul statului... 

- Auzi acolo!, se bucurară deţinuţii. Până la urmă tot 

l-au băgat la zdup! 

  

  

- Doamnă, spuse poliţistul american, să ştiţi că aveţi 

plăcile cu numerele de circulaţie puse de-a-ndoaselea... 

- Da, ştiu, domnule ofiţer, dar să ştiţi că lucrul acesta 

mă ajută foarte mult şi nu mai trebuie să-mi pierd o 

grămadă de timp căutând-o printre maşinile din locul de 

parcare... 
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- Ce s-a întâmplat de m-aţi oprit, domnule ofiţer?, 

întrebă şoferul atunci când agentul de circulaţie îi făcu 

semn să tragă pe dreapta. 

- Soţia dv. a căzut din maşină cu vrei 3 mile în urmă, 

dar nu vă speriaţi, în afara câtorva zgârieturi, n-a păţit 

nimic. 

- Slavă cerului! Văzând că s-a făcut tăcere în maşină, 

am crezut că am surzit... 

 

  

- Să ştii că Billy al meu este un copil precoce. Are 5 

ani, încă nu merge la şcoală, dar deja ştie să citească şi să 

socotească... 

- Ce să mai zic de al meu; are numai 5 luni, dar deja 

a intuit cât de prost îmi merg afacerile şi că firma mea 

înregistrează pierderi în fiecare zi.  

- Mai fugi de-aici! De unde crezi tu că el e conştient 

de toate astea? 

- Păi, plânge încontinuu, de seara până dimineaţa! 

 

  

Doamna Smith, însoţită de menajera ei credincioasă, 

vizita o galerie de artă, care expunea spre vânzare mai 

multe statui confecţionate din diverse materiale. 

- Mi-ar plăcea să cumpăr vreo 2-3 statui, ca să le pun 

în salonul meu. Nu crezi că ar fi de efect? 

- Dacă ar fi după mine, aş cumpăra un simplu bust. 

- De ce, dragă? Bani am destui... 

- Dar eu aş avea mai puţin praf de şters, dimineaţa... 
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La o firmă, şeful de personal prezintă pe un nou 

angajat unei colege de serviciu. 

- Patti, dumnealui e Ken. Ken, dumneaei e Patti! 

- Îmi parte bine, Peggy, zise noul angajat reţinând 

greşit numele. 

Angajata l-a lăsat să-i pronunţe numele greşit timp 

de 2 săptămâni, până când, într-o zi, izbucni: 

- Ken, dă-mi voie să-ţi spun că numele meu corect 

este Patty, nu Peggy! 

- Să vezi că şi pe mine mă cheamă Ben, nu Ken! 

 

  

Johnny stătea în livadă şi se uită cum vecinul lui 

Jimmy îşi înnoda o funie de brâu. 

- Ce faci cu funia aia, Jim? 

- Vreau să mă spânzur. 

- Ăia care se spânzură îşi trec funia în jurul gâtului... 

- Am încercat şi aşa, dar am observat că numai pot 

să suflu... 

 

  

Un tip comandă un Martini, din care scoase măslina 

şi o puse cu grijă într-un borcănel. Apoi ceru alt Martini, 

din care colectă măslina. După câteva ore, când borcănelul 

cu măsline era plin, plăti şi plecă. 

- Doamne, mulţi nebuni mai pot fi pe lumea asta, zise 

un client către barman. 

- Ba eu nu mă mir, domnule! L-a trimis nevastă-sa să 

ia un borcan de măsline şi acum s-a dus să i-l ducă... 
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- E adevărat că domnul Garth, magnatul trustului de 

presă, e atât de bogat? 

- Da! Are un Rembrandt, un Picasso, un Goya şi un 

Mercedes.  

- Măi să fie! Patru automobile numai pentru un 

singur om... ăsta da, om bogat!  

 

  

- Doamnă Smith, eu sunt adeptul terapiilor 

neconvenţionale, naturiste, care nu se bazează pe 

medicamente... La insomnia dv, v-aş recomanda un 

tratament bazat pe autosugestie... Vă puneţi seara o 

găleată lângă pat şi, după ce v-aţi culcat, aruncaţi în ea 

toate gândurile negre sau necazurile de peste zi, care vă 

năpădesc şi nu vă lasă să dormiţi. Peste o săptămână veniţi 

la control! 

- Ei cum a mers?, întrebă doctorul pe pacienta, peste 

o săptămână. 

- A mers foarte bine, domnule doctor. Mă simţeam 

foarte relaxată şi adormeam profund. Dar cum adormeam, 

începeam să visez că nenorocita aia de găleată s-a umplut 

şi e gata să se reverse şi atunci mă trezeam ca s-o golesc... 

 

  

- Am părăsit-o pe Mary Ann. 

- Dar ce s-a întâmplat? 

- La discotecă m-a întrebat dacă dansez... 

 - Şi ăsta e un motiv ca s-o laşi? 

- Păi, când m-a întrebat, tocmai dansam cu ea... 
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LISTA LUI TEDDY 

Teddy, după ce umpluse căruciorul cu cumpărături 

la super-market, aşteptându-şi rândul la casă, le verifica 

după lista pe care i-o dăduse nevastă-sa. 

- Domnule, nu vă supăraţi, zise un tip care era lângă 

el, n-aţi vrea să-mi împrumutaţi puţin şi mie lista 

dumneavoastră... Cea pe care mi-a dat-o soţia mea azi 

dimineaţă am pierdut-o... Dar pot să vă asigur că era tot 

atât de lungă ca şi lista pe care o aveţi dumneavoastră! 

 

  

Decanul ambasadorilor din Statele Unite aduse la 

cunoştinţă Ministerului de Externe că noua administraţie 

numeşte ambasadori din rândul persoanelor care nu au 

nici înclinaţia, nici pregătirea adecvată pentru această 

profesiune. 

- Diplomaţia este o adevărată artă... Pentru un 

diplomat debutant, cel mai important lucru este să înveţe 

să caşte fără să deschidă gura... 

 

  

La sfârşitul orei, un student se ridică şi spuse: 

- Domnule profesor, cu toţii suntem impresionaţi de 

modul impecabil în care v-aţi ţinut cursul. 

- Îţi mulţumesc pentru aprecierei, dar să ştiţi că eu, 

personal, sunt destul de nemulţumit de nivelul pregătirii 

mele şi de lipsurile pe care le mai am. 

- Ţineţi-o tot aşa, dle profesor, îl linişti studentul, că 

va fi bine şi pentru noi... 
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Un diplomat american, ieşit la pensie, îl instruia pe 

un diplomat debutant. 

- Să ştii dragul meu că dacă un diplomat îţi spune 

„da”, asta înseamnă „poate”, iar dacă spune „poate”, 

înseamnă „nu”! 

- Şi dacă spune direct „nu”? 

- Asta înseamnă că nu e diplomat! 

 

  

Doi milionari americani se rătăcesc în jungla 

amazoniană. 

- Până aici ne-a fost. N-o să ne mai găsească nimeni! 

- Eu nu-mi fac probleme! Am mereu probleme cu 

Fiscul şi de fiecare dată au ştiut să mă găsească la timp ca 

să-mi plătesc impozitele restante! 

 

  

- De două ore te tot împopoţonezi, Betty! Unde te 

duci în după amiaza asta? 

- Am de gând să iau cuvântul la şedinţa cu părinţii 

de la şcoală. Altfel, crezi tu că mi-aş fi pierdut azi 

dimineaţă patru ore la coafor? 

 

  

Într-un salon, unde mai mulţi cowboy obişnuiau să 

joace poker, intră şeriful. 

- Ce-i cu ăsta întins pe jos? De ce şi-a pierdut 

cunoştinţa? 

- Din cauza... a 5 aşi! 
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- Domnule profesor, eu n-am lipsit nicio singură oră 

de la cursuri şi totuşi mi-a sosit acasă o scrisoare semnată 

de decan, în care mi se cerea să motivez cele trei zile de 

absenţă, altfel voi fi exmatriculat, zise un student. 

- Da, uitându-mă în catalog, văd că n-ai nicio 

absenţă. Voi vorbi personal cu decanul pentru a-şi corecta 

greşeala. 

- Lăsaţi-l în pace pe decan, că nu am treabă cu el, 

necazul cel mare e cu nevastă-mea, că ea a apucat să 

citească prima scrisoarea... 

 

  

- George, uite îţi înapoiez cei 10 dolari, pe care mi i-

ai împrumutat când am avut nevoie. 

- Mulţumesc, Bob! Uitasem,complet de ei... . 

- Şi nu puteai să-mi spui asta mai devreme? 

 

  

- Dragii mei, le spuse dna Smith soţului şi fiului ei, 

ştiţi şi voi că acesta e primul curcan pe care încerc să-l 

pregătesc singură de Ziua Recunoştinţei. Dacă nu-mi va 

reuşi, vă rog, fără multă vorbă să vă ridicaţi de la masă, să 

vă îmbrăcaţi, după care ne vom duce la restaurantul din 

vecini, unde am servit masa şi în alţi ani. 

Acestea fiind zise, ea dispăru în bucătărie, de unde 

revenind cu curcanul bine rumenit pe tavă, îşi găsi soţul şi 

fiul cu paltoanele pe ei, lângă uşa de la intrare. 

- Ce-i cu voi? 

- Păi, ştii... Noi ne-am gândit să fim totuşi pregătiţi... 
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Un turist american care se plimba printre ruinele 

Coloseumului, dornic de informare, întrebă pe un tip: 

- Do you speak English? 

I se răspunse în italiană: 

- Eu nu... dar dumneavoastră? 

 

  

- Cum îţi merge, Bob?  

- Foarte rău! Sunt şomer, ajutor de şomaj nu mai 

primesc. Dar tu cum te descurci? 

- Eii, bine. Lucrez în cinematografie. 

- Şi ce faci, mături prin sală, rupi bilete la intrare? 

- Nu, lucrez la studiourile MGM... am un post destul 

de bine plătit, am şi spor de periculozitate... 

- Doar n-oi fi cascador? 

- Nu, dar eu trebuie să trag leul de coadă ca să 

scoată răgetele alea la începutul genericului... 

 

  

Un cowboy, împreună cu câinele său, intră într-un 

bar din Texas. Găsind un loc liber la o masă la care se juca 

poker, se aşeză să joace şi el. 

- Vă rog să-l primiţi şi pe câinele meu, ca al patrulea 

jucător. 

- Cum?! Câinele dumitaie ştie să joace poker? 

- Da, joacă destul de binişor, dar are un obicei prost 

de care nu pot să-l dezvăţ... De câte ori îi intra cărţi bune, 

începe să dea din coadă şi din această cauză duce numai 

poturi mici... 
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Fiul unui miliardar american se întoarse acasă de la 

examenul de admitere la facultate. 

- Ei, cum a fost la examenul oral?, întrebă tatăl. 

- Foarte bine! Cred că am fost admis... 

- Ţi-au pus întrebări grele? 

- Nu, m-au întrebat dacă sunt fiul tău... 

 

  

- Dragii mei, spuse pastorul la sfârşitul slujbei, aş 

dori ca cei dintre dumneavoastră care vor să ajungă în Rai, 

să se ridice în picioare! 

Toată asistenţa, cu excepţia unui singur bărbat, se 

ridică în picioare. Preotul după ce se uită la cel care stătea 

jos, ca să se convingă că nu doarme, se adresă 

credincioşilor: 

- Dacă există cineva dintre dumneavoastră care vrea 

să ajungă în Iad, să se ridice şi să spună! 

Tăcere totală. 

- Dumneata, se adresă pastorul, celui de pe bancă, 

unde vrei să ajungi: în Rai sau în Iad? 

- Eu nu vreau să ajung nicăieri, deocamdată. Mie îmi 

place să rămân aici! 

 

  

- Maşina mea are un consum enorm, se plânse 

doamna Jones  mecanicului de la service. 

Acesta controla atent maşina, apoi întrebă:  

- Doamnă, butonul acesta, spuse el arătând către 

butonul de şoc, ştiţi la ce serveşte? 
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- Să ştiţi, zise preotul, că parohia noastră se bucură 

de prezenţa a foarte multe fete şi femei frumoase... 

- Vai, părinte, strigă îngrozită o babă bigotă, tocmai 

dumneata să faci asemenea aprecieri... 

- Doamnă, eu ţin regim, dar asta nu mă împiedică să 

am şi eu dreptul să admir mâncărurile care se servesc 

mesenilor. 

 

  

Billy duse o pereche de cizme la cizmar, pentru a fi 

reparate. Primi o chitanţă pe care o băgă în sertar. Peste 

câteva zile fu luat la armată, de unde se eliberă peste 2 ani. 

Sosit acasă, găsi chitanţa acolo unde o lăsase. O luă şi se 

duse la cizmar. 

- Cum e treaba cu cizmele mele?, întrebă el. 

- Sunt aproape gata. Săptămâna viitoare cred că 

puteţi să veniţi după ele... 

 

  

- Domnule, se milogi un cerşetor, daţi-mi şi mie 

câţiva cenţi ca să am de-o cafea! 

- Cum de ai ajuns să cerşeşti? 

- Să vedeţi, prea bunul meu domn. Până acum câţiva 

ani mă bucuram şi eu de o situaţie înfloritoare, aşa ca 

dumneata. Pe biroul meu aveam următorul motto, care mă 

îndemna să lucrez susţinut: „Gândeşte constructiv, 

acţionează decisiv!"  Totul mergea bine până când, într-o 

bună zi, femeia de serviciu mi-a aruncat din greşeală, 

motto-ul la gunoi... 
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Un şef de trib intră la un cazinou din Las Vegas şi 

într-o noapte făcu praf 100.000 de dolari. Dimineaţa se sui 

pe un deal din apropiere şi, cu fumul trabucului lui, 

semnaliza cu rotocoale de fum: 

„Trimiteţi urgent 200.000 dolari!” 

După terminarea semnalizării, în cariera de piatră 

din apropiere se produse o explozie care acoperi cerul cu 

un nor de fum şi de praf. După ce norul se risipi, şeful de 

trib putu vedea în depărtare mesajul de răspuns de la 

tribul său, tot cu rotocoale de fum: 

„Banii sunt pe drum, nu mai zbiera în halul ăsta!”  

 

  

Trei cosmonauţi americani, pregătindu-se pentru o 

lungă călătorie în cosmos, au fost anunţaţi: 

- Veţi putea lua cu voi orice vreţi, numai să nu 

depăşească 100 kg. 

- Eu îmi voi lua cu mine şi pe tânăra mea soţie, zise 

unul dintre ei. 

- Iar eu voi lua dicţionare ca să învăţ vreo 2-3 limbi 

străine, spuse al doilea. 

- La mine e uşor: eu cum sunt un fumător înrăit, o 

să-mi iau cu mine un box cu cartuşe de Kent. 

La sfârşitul călătoriei, primul cosmonaut a coborât 

scara navetei spaţiale ţinând pe braţe pe cei 2 copii care i 

se născuseră între timp. Al doilea se adresă mulţimii 

adunate cu saluturi în limba franceză şi germană, iar al 

treilea zise, morfolind nervos un chiştoc de ţigară: 

- N-are careva dintre dumneavoastră un foc?! 
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Un cowboy vine la doctor însoţit de un tânăr şi zice: 

- Domnule doctor, vă rog să-l îngrijiţi ca şi cum m-aţi 

îngriji pe mine. Este ginerele meu şi l-am împuşcat în 

umăr... 

- Nu ai mai găsit şi dumneata pe altcineva în care să 

tragi, decât ginerele dumitaie? 

 - Păi, să vedeţi, când l-am împuşcat, încă nu era 

ginerele meu...  

 

  

Un grup de texani vizita cascada Niagara. Ghidul, 

ştiindu-i foarte lăudăroşi, ca să-i provoace, îi întrebă: 

- Aveţi în Texas ceva aşa de măreţ? 

 - Nu, trebuie să recunoaştem că nu avem! Dar avem 

un instalator, care în jumătate de oră ar putea să repare 

conducta spartă prin care se pierde atâta apă! 

 

  

Un specialist american de la o bază NASA se lăuda la 

o petrecere. 

- Numai în acest an, cu rachetele noastre, am trimis 

în spaţiul cosmic o mulţime şoareci... 

- Şi nu vi s-a părut că utilizarea pisicilor ar fi o 

metodă mai puţin costisitoare pentru a scăpa de ei?! 

 

  

Un milionar american, ieşind dintr-o bancă, cumpără 

un ziar de la un vânzător de ziare care se învârtea pe 

acolo. 
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- Nu fi trist, prietene, zise milionarul, acum 10 ani 

vindeam ziare în locul dumitale şi azi sunt proprietarul 

celei mai mari bănci din oras...  

- Vă cunosc, domnule! Acum 10 ani, eu eram 

proprietarul băncii...  

 

  

La Palm Beach, administraţia unui hotel a pus la 

recepţie următorul anunţ: 

„Stimaţi clienţi, nu ne asumăm responsabilitatea 

pentru obiectele de valoare pierdute şi nici pentru 

consecinţele momentelor romantice din timpul vacanţelor 

petrecute în hotelul nostru". 

 

  

Billy, revenind la locul de parcare unde îşi parcase 

maşina o găsi lovită zdravăn de către o altă maşină 

condusă de o bătrânică. 

- Vai, ce bine îmi pare că aţi venit! Când fac o faptă 

rea mă simt tare nefericită dacă nu am pe cineva de la care 

să-mi cer iertare... 

 

  

La tribunalul din Jaksonville se judeca un caz de 

vătămare corporală. 

- Cum ţi-ai permis să-ţi maltratezi soţia?, întrebă 

judecătorul. Chiar dacă a greşit, trebuia să ni te adresezi 

nouă, deoarece numai noi avem dreptul să pedepsim! 

- Domnule judecător, eu n-am nimic împotrivă să-i 

daţi şi dumneavoastră câteva! 
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Un renumit regizor de film american îi spuse unei 

tinere starlete: 

- Dacă vei asculta de indicaţiile mele, amândoi vom 

căpăta un Oscar! 

- Şi dacă va fi fată, ce nume o să-i punem? 

 

  

Deasupra intrării unui restaurant din San Francisco 

era atârnat un afiş, pe care scria: „Dacă nu vă vor plăcea 

fripturile noastre, n-aveţi decât să vă mutaţi în Europa! 

America are nevoie de oameni cu dinţii tari.” 

 

  

Doi americani care vizitau muzeul Luvru se opresc 

în faţa unei mumii egiptene. 

 - Oare ce-o fi însemnând 25 ÎH? 

- Cred că e numărul maşinii care l-a accidentat... 

 

  

Un preot american care suferea de o artrită la 

genunchiul stâng era obsedat de ideea că-i va paraliza 

piciorul. Într-o seară, la o petrecere, simţindu-se rău cu 

piciorul, a început să-l pipăie sub masă şi să se ciupească. 

- Uite că până la urmă m-a lovit nenorocirea la 

piciorul bolnav! 

Atunci, vecinul său de masă interveni: 

- Părinte, nu ştiu dacă asta vă aduce o alinare, dar 

piciorul care-l tot pipăiţi şi-l ciupiţi pe sub masă să ştiţi că 

este al meu... 
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Un turist american intră să servească masa la Paris, 

într-un restaurant de lux. Chemă chelnerul şi-i spuse 

mândru în franceza lui pe care o învăţase la liceu: 

- Garcon, je desire consommer a la tortugue... 

- I am sorry, sir, zise rece chelnerul, dar eu nu 

cunosc limba franceză... 

- Foarte rău! Te rog să trimiţi pe unul care o 

cunoaşte! 

 

  

Un american trage maşina la staţia de benzină şi se 

roagă de vânzător: 

- Ajutaţi-mă, vă rog, cu câţiva litri de benzină, ca să 

ajung şi eu până acasă! Dar să ştiţi că nu am niciun ban. 

- Vă ajut bucuros, spuse cel de la staţia de benzină. 

- Ştiţi ce m-am gândit, zise tipul, n-aţi putea să-mi 

daţi mai bine nişte bani, în loc de benzină?... Benzinăria de 

pe strada alăturată o vinde mai ieftin... 

 

  

Un preot soseşte într-un orăşel american, unde 

trebuie să ţină o predică la biserica din localitate. 

Plimbându-se pe stradă, opreşte un băieţel şi îi spune: 

- Hei, băiete, încotro e poşta? 

- Într-acolo, domnule! 

- Văd că eşti un băiat bun, dacă vei asista la predica 

mea, am să-ţi arăt drumul spre Rai. 

- Cum o să-mi arăţi drumul spre Rai, când matale nu 

ştii nici măcar drumul spre poştă?! 
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În timpul marii crize economice din 1929, în 

singurul ziar al unui orăşel american, apărea un anunţ 

întristător: „Sâmbăta următoare va avea loc Festivalul 

Anual al Căpşunilor. Din cauza crizei economice, se vor 

servi prune uscate". 

 

  

Un texan bogat este întrebat în timpul unei petreceri 

de către unul din invitaţii săi: 

- De ce ai nevoie de trei piscine, una lângă alta? 

- Păi, una e umplută cu apă caldă, una e cu apă rece 

şi a treia e fără apă... 

- Şi asta la ce-ţi foloseşte? 

- M-am gândit că am foarte mulţi prieteni care nu 

ştiu să înoate şi atunci când îi invit la mine, lor ce le ofer? 

 

  

În timpul unui proces judecat de un tribunal din 

Texas, judecătorul întrebă: 

- Dumneata, în calitate de martor, dacă ai văzut că se 

bat cu scaunele, de ce n-ai sărit ca să-i desparţi? 

- Îmi pare rău, domnule judecător, dar numai era 

niciun scaun liber... 

 

  

Un texan îi dărui fiului lui un pistol. Acesta, după 

câteva zile, schimbă pistolul cu un ceas. 

- Tâmpitule, îi zise taică-său, dacă te va lua cineva la 

bătaie, tu ce-ai să-i faci? Ai să-i spui cât e ceasul?! 
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Două actriţe americane, cam trecute, îşi depănau 

amintirile din cariera lor. 

- Mi-aduc aminte de filmul acela în care ai jucat tu... 

cam prin 1930, că pe cele dinaintea lui nu le-am mai prins, 

că eram la grădiniţă... 

- Da? N-am ştiut că ai fost şi educatoare! 

 

  

Primul lucru de care se interesă Bill, care de felul lui 

nu se prea omora cu munca, la angajarea lui la noul loc de 

muncă, fu: 

- Ce salariu îmi daţi?  

- Pentru început, vei primi 1500 dolari pe lună, iar 

după perioada de probă, dacă te vei dovedi vrednic, 

salariul tău poate să crească de 2-3 ori.... 

- Păi, atunci mă gândesc să mă angajez... mai încolo! 

 

  

Un şef de trib transmitea semnale cu ajutorul 

fumului produs de un foc pe care pusese nişte ramuri 

verzi. Un tip care căsca gura prin apropiere îl întreabă: 

- Ce faci cu extinctorul acela de lângă tine? Ţi-e 

teama să nu se aprindă pădurea? 

- Nu, extinctorul acesta îl folosesc atunci când fac 

vreo greşeală! 

 

  

- Ce americance celebre cunoaşteţi? 

- Miss Issipi şi Miss Ouri! 
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Într-o lucrare privitoare la geografia SUA, un student 

american a scris: 

- Aproape 70% dintre americanii de origine asiatică, 

stabiliţi în Statele Unite, locuiesc între California şi Hawaii. 

- Extraordinar, exclamă profesorul, înseamnă că 

tipii trebuie să fie nişte înotători foarte buni... 

 

  

Un milionar american debarcă îmtr-un mic port de 

pe Coasta de Fildeş, însoţit de o suită numeroasă care-i 

căra bagajele, printre care se aflau şi câteva perechi de 

schiuri. 

- Ce faceţi cu schiurile?, a fost întrebat. La noi nu 

ninge niciodată. 

- Am aflat! Zăpada va sosi mâine împreună cu restul 

bagajelor... 

 

  

Mary, deşi era mioapă şi se încăpăţâna să nu poarte 

ochelari, izbuti şi ea să găsească un bărbat dispus să se 

căsătorească cu ea. După ce se întorse din voiajul de nuntă, 

mama ei îl sună pe oftalmologul care-i îngrijea fiica. 

- Vederea fiicei mele s-a înrăutăţit în ultimul timp... 

 - Nu vă îngrijoraţi, doamnă, de obicei miopiile 

progresează. Să vină la un consult ca să-i stabilim un 

tratament adecvat! 

- N-aş fi îngrijorată, dar fiica mea s-a întors din 

voiajul de nuntă cu alt bărbat, nu cu cel cu care plecase de-

acasă... 
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- Mătuşă, spune-mi şi mie care a fost secretul 

căsniciei dumitaie cu unchiul! Cum aţi rezistat atâţia ani 

împreună?, întrebă Billy, aflat în pragul căsătoriei. 

- Secretul căsniciei noastre, zise mătuşă, a fost acela 

că am căutat să evităm certurile şi să ne suportăm 

reciproc... 

- Da' de unde, ripostă unchiul. Secretul a fost că eu 

lucram de noapte, iar ea numai ziua... 

 

  

Un european se afla în vizită prin Statele Unite. 

- Nu-i aşa că America este foarte mare?, întrebă un 

american orgolios. 

- Da, admise turistul, mă gândesc că acel Cristofor 

Columb, chiar să fi fost orb şi tot o nimerea... 

 

  

Într-un bar din Texas, cowboy-ul Bill îşi sorbea 

liniştit porţia de whisky, când deodată se aude un răcnet: 

- Hei, vezi că-ţi ia calul! 

Billy sare ca ars, se repede afară din bar, trânteşte 

nişte pumni în capul unor trecători şi îşi vede calul legat 

acolo unde-l lăsase, drept care se întoarse la băutura lui. 

După un timp, iar se auzi: 

- Fii atent că-ţi ia calul! 

Iar se repede Bill, iar bate câţiva oameni, iar îşi vede 

calul la locul lui, iar se calmează şi se întoarce în bar. După 

ce luă loc la bar, se auzi: 

- Acum îţi ia tura! 
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Un pilot american de la o companie particulară arăta 

mult mai tânăr decât îi era vârsta. Derutată de aparenţe, o 

pasageră mai în vârstă îl întrebă odată: 

- Îmi păreţi aşa de tânăr. De cât timp pilotaţi? 

- Doriţi să pun la socoteală şi ziua de azi? 

 

  

Un bogat om de afaceri american se îndrăgostise de 

o frumoasă artistă de cabaret, pe care o conducea în 

fiecare seară acasă, după terminarea programului. Fiind 

foarte gelos, pentru a se asigura de fidelitatea ei, angaja un 

detectiv particular s-o urmărească. După o săptămână, 

primi următorul raport: „Artista care a constituit obiectul 

investigaţiilor noastre nu are decât legături cu persoane 

de condiţie bună. Totuşi, în ultimul timp, a fost văzută 

ieşind noaptea în compania unui om de afaceri cunoscut 

pentru comportamentul său îndoielnic.” 

  

  

Un şerif stătea pe veranda din faţa biroului şi fuma 

tacticos o ţigară, când de după colţ apăru un pistolar care, 

cu un glonţ bine ţintit, îi zbură ţigara din gură.  

- Tim Bob, anunţă el. 

Şeriful, imperturbabil, îşi aprinse altă ţigară când un 

alt pistolar i-o zvârli din gură cu un glonţ. 

- I'm Ted! 

Şeriful îşi aprinde o nouă ţigară, apare al treilea 

pistolar, trage şi îl nimereşte pe şerif în mână. 

- I'm sorry! 
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Într-o şcoală americană, profesoara întrebă: 

- Copii, care ştiţi să-mi răspundeţi de ce femeia care 

întruchipează Statuia Libertăţii ţine într-o mână o torţă şi 

în cealaltă o carte? 

- Pentru că torţa îi este necesară ca să vadă să 

citească şi noaptea... 

 

  

DIFERENŢE CULTURALE 

Mister Brown din Chicago vizitează Anglia. Într-o 

seară este invitat la un spectacol cu „Hamlet". 

- Cum v-a plăcut spectacolul?, a fost politicos 

întrebat. 

- Mi-a plăcut, dar să ştiţi că voi, europenii, din punct 

de vedere cultural, aţi cam rămas în urmă. La noi la 

Chicago această piesă s-a jucat acum vreo 10 ani... 

 

  

Când sosi acasă, Bob o găsi pe tânăra-i nevestică 

foarte supărată. 

- Ce-i, dragă, ce ţi s-a întâmplat? 

- Am vrut să-ţi calc pantalonii, fierul de călcat era 

prea încins şi i-am ars la partea din spate... 

- Nu-i nimic dragă, atunci când mi-am cumpărat 

costumul, din prevedere, mi-am mai luat o pereche de 

pantaloni în plus... 

- Da, dar să vezi că din perechea aceea am tăiat o 

bucată, ca să pot petici pantalonii pe care i-am ars cu fierul 

de călcat... 
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Billy Jones, care avea o frumoasă pălărie de cowboy 

texan, cu panglica bătută cu ţinte de argint, obişnuia 

adesea s-o lase în cuierul de la bar, însoţită de un bilet: 

„Această pălărie aparţine lui Billy, care cu o lovitură de 

pumn omoară un taur. Mă întorc după ea imediat”. Într-o 

zi, venind să-şi ia pălăria, în locul ei găseşte un alt bilet: 

„Acest bilet a fost scris de un tip al cărui cal aleargă cu 30 

mile pe oră. Nu mă mai întorc!” 

 

  

Un deţinut dintr-o închisoare americană se prezentă 

la psiholog pentru nişte teste. 

- Îmi cer scuze că o să te mai reţin, dar până reglez 

aparatele o să mai dureze, zise acesta. 

- Nu vă faceţi griji, domnule, zise deţinutul, mai am 

de stat pe-aici vreo 5 ani de zile... 

 

  

După apelul de seară, la bordul unui crucişător 

american trebuia coborât drapelul. Fiind un echipaj nou, 

marinarii desemnaţi pentru această operaţiune nu 

reuşeau să împăturească regulamentar drapelul. 

- Daţi-mi mie voie, dle comandant, se oferi un 

voluntar. 

El luă drapelul şi-l împături la milimetru. 

- Cum de-ai reuşit aşa de bine? Dumneata ai un 

adevărat talent, se miră comandantul. 

- Păi, nici nu se putea altfel! În civilie am lucrat la 

pregătirea sendviciurilor la McDonald's. 
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Un locuitor al New York-ului se întâlneşte cu un 

prieten.  

- Unde te grăbeşti aşa? 

- Mă duc pe strada a V-a. Va fi o paradă şi va trece o 

femeie frumoasă, călare pe un cal alb. 

- Vin şi eu cu tine. N-am mai văzut cal alb de-

adevăratelea de mai bine de 15 ani... 

 

  

Un amiral american, care era de felul lui tare distrat, 

vizita odată o bază navală, unde îşi satisfăcea serviciul 

militar şi fiica lui. În timp ce trecea în revistă personalul 

bazei, amiralul se opri în dreptul fetei, se uită la ea şi o 

întrebă: 

- Cum te cheamă? 

- Saunders, Sir! 

- A, da, acum mi-aduc aminte că am cunoscut-o pe 

mama ta, în urmă cu vreo 20 de ani.. 

 

  

La un spital al veteranilor americani se afla internat 

un bătrân soldat care pretindea că el luptase, în urmă cu 

100 de ani, în războiul hispano-american. 

- Domnule, încercau să-l lămurească medicii, acest 

eveniment a avut loc cu atâta timp în urmă, încât nu se 

poate ca dumneata să fi luptat pe front în armata 

americană. 

- Dar, poate, se apăra el, am luptat de partea 

spaniolilor... 



 

293 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Un turist american în Peru îi ceru ghidului să-i arate 

şi lui câţiva incaşi. La întoarcerea acasă îi spuse unui 

prieten: 

- Cât am umblat prin Peru, n-am văzut, nici un 

incaş...  

- Te paşte ghinionul! Mi-ai spus că nici anul trecut 

când ai vizitat Scandinavia, n-ai văzut nici un viking... 

 

  

Într-un muzeu american bine garnisit cu picturi 

abstracte, două doamne stăteau de vorbă: 

- Să ştii că eu am mai trecut o dată prin sala aceasta. 

O recunosc după stingătorul de incendiu, de după uşă... 

 

  

Într-un magazin de antichităţi parizian intră un 

turist american. 

- Aş vrea să cumpăr o oală de noapte care a 

aparţinut lui Napoleon! 

Anticarul îl întrebă placid: 

- Din care oală doriţi? Cu toarta pe dreapta sau pe 

stânga? 

 

  

- Domnule preşedinte, dădu buzna în cabinetul de la 

Casa Albă secretarul de stat, aţi auzit că ruşii vor să 

vopsească luna în roşu? 

- Foarte bine. După aceea îi vom trimite pe ai noştri 

să scrie cu alb de-a curmezişul: „Coca Cola". 
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HOROSCOPUL 

- Ţi-ai cumpărat horoscopul care a apărut recent? Să 

ştii că nu cuprinde decât preziceri adevărate!, îi spuse un 

american prietenului lui. 

Acesta se grăbi să cumpere cartea, ajunse acasă şi o 

deschise ca să afle horoscopul pentru ziua respectivă. Iată 

ce citi: „Este posibil ca persoanele născute în această zodie 

să-şi cheltuie astăzi banii pe nişte lucruri care nu le sunt 

de nici un folos...” 

 

  

Bob Jones, fiind internat pentru o intervenţie 

chirurgicală, îi căzu cu tronc sora care îl pregătea pentru 

operaţie. 

- Domnişoară, nu aţi fi de acord să luaţi cina 

împreună cu mine, după ce voi fi externat din spital? 

- Despre treaba asta cred că ar fi mai bine să-l 

întrebi pe logodnicul meu, care te va opera mâine 

dimineaţă... 

 

  

MONA LISA 

Un turist american, după o vizită la Paris, relata unor 

prieteni: 

- Am vizitat muzeul Luvru şi, bineînţeles, m-am 

oprit îndelung în faţa vestitei Mona Lisa. Ei bine, mi-a 

produs o mare dezamăgire. Renumitul ei zâmbet îmi 

amintea perfect de mutra care o făcea mătuşa Betty când îi 

spuneam să nu mai fumeze în casă. 
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Un alt grup de turişti americani au poposit în faţa 

vestitului tablou al Monei Lisa. Printre ei se aflau şi doi 

soţi. 

- Pentru tabloul ăsta a trebuit să batem atâta drum, 

bombăni soţul. Doar îl avem şi acasă în salon. 

- Chiar aşa, îi dădu dreptate soţia. Şi încă tabloul 

nostru are o ramă mult mai frumoasă... 

 

  

Însărcinatul cu activităţi sportive de la Penitenciarul 

Corecţional din Pittsburg, în timpul unei plimbări de 

dimineaţă, profitând că toţi deţinuţii se aflau în curtea 

închisorii, le spuse: 

- De mâine, veţi putea practica atletismul sub toate 

formele şi la toate probele. Fac excepţie săriturile... cu 

prăjina! 

 

  

O dansatoare de cabaret este chemată să depună 

mărturie în faţa unui tribunal american. În timp ce se afla 

la bară, se tot fâţâia de colo până colo. Observând aceasta, 

preşedintele tribunalului îi spuse: 

- Calmaţi-vă, domnişoară! Aici trebuie să ridicaţi 

mâna, nu piciorul! 
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Englezitorii 
 

 

 
 

 

Un francez este întrebat: 

- Puteţi defini un englez? 

- Un englez este o persoană 

deosebit de agreabilă, mai ales dacă 

este irlandez sau scoţian... 
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Aflaţi în Anglia, doi francezi în două săptămâni nu 

avuseseră ocazia să vadă deloc soarele. Ca să se 

dumirească, l-au întrebat pe recepţionerul de la hotel: 

- Pe aici plouă des? 

- Cam de două ori pe an, domnule. 

- Şi cât ţine? 

- Cam 6 luni... 

 

  

- Mămico, am văzut în părul tău fire de păr alb, 

spuse micul Charles. 

- Părinţii încărunţesc din cauza copiilor care nu-i 

ascultă. 

- Aha, acum îmi explic de ce bunicuţa a albit cu totul! 

 

  

Un englez se plângea altuia:  

- M-am gândit la un lucru foarte stupid pe care-l 

facem: plătim o groază de impozite pentru a întreţine o 

armată de trântori, pe care-i numim funcţionari, care n-au 

altă ocupaţie decât să ne supravegheze dacă am plătit 

aceste impozite... 

 

  

Lordul îşi întrebă valetul: 

- John, nu s-a întors încă soţia mea de la partida de 

călărie? 

- Încă nu, Sir, dar trebuie să vină. Calul s-a întors de 

o jumătate de oră... 
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Un englez cumpără de la Paris un papagal. După o 

săptămână, patronul magazinului primi de la englezul 

respectiv o scrisoare plină de reclamaţii. În consecinţă, se 

prezentă la domiciliul englezului şi-l întrebă: 

- Ce defect are papagalul? 

- Nu vorbeşte! 

- De ce nu vorbeşti, Coco? 

- Nu sunteţi în toate minţile, răspunse papagalul. Pe 

cine aţi văzut să poată învăţa engleza într-o săptămână? 

 

  

Un controlor de cale al Căilor Ferate Engleze 

observă un tip care se culcase pe şine şi-l întrebă: 

- Ce faci aici? 

- M-am săturat de viaţa asta nenorocită pe care o 

duc şi vreau ca expresul de Londra să pună capăt zilelor 

mele... 

- În acest caz, trebuie să te muţi pe linia cealaltă... pe 

asta trece acceleratul de Liverpool! 

  

  

TURISM 

Un englez poposeşte la un han din Alpii austrieci. Se 

bucură vizibil văzând pe uşă un anunţ: „În acest han se 

vorbesc toate limbile”. Intră şi se adresă recepţionerului în 

engleză, în franceză, în bruma de italiană pe care o 

cunoştea... Nimic! Atunci întrebă în germană: 

- Cine de la dumneavoastră vorbeşte toate limbile? 

- Cum cine? Turiştii! 
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Doamna Jones se întoarse acasă cu Rolls-Royce-ul 

lovit zdravăn. 

- Ce-ai păţit nenorocito? se înfurie soţul. 

- Aproape nimic!... A intrat o bicicletă în mine... 

- O bicicletă?!... De câte ori?! 

 

  

La Scotland Yard sună telefonul. 

- Alo!, zise o voce strangulată, veniţi repede în 

Bensington Street 111. În casa doamnei Jones a infrat un 

hoţ. Viaţa mea e în pericol! 

- Cine-i la telefon? Doamna Jones? 

- Ce doamnă Jones?! Sunt eu, hoţul!... Scorpia asta 

vrea să-mi dea cu un vătrai în cap... 

 

  

Domnul şi doamna Jones îşi luau micul dejun. 

Domnul Jones sorbea tacticos ceaiul fiind cufundat în 

lectura ziarului său preferat, Times. 

- Dar, dragă, cred că ai uitat să pui zahăr în ceai, zise 

domnul Jones după ce luă o înghiţitură de ceai.  

- Ştiam, răspunse soţia, dar nu ţi-am spus pentru că 

am vrut să te văd deschizând gura! 

 

  

Doamna Wilson îi spuse soţului: 

- În această casă, două persoane sunt răcite: tu şi 

camerista. Cum îţi explici această coincidenţă? 

- Aş putea să-ţi explic, dar tot n-o să mă crezi! 
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Plimbându-se pe malul Tamisei cu un aparat de 

fotografiat, un gentleman este acostat de o femeie 

disperată: 

- Veniţi repede! Fiica mea a căzut în apă. 

- Regret, doamnă, dar mi s-a terminat filmul!, 

răspunse acesta nonşalant. 

 

  

- Dacă mă uit mai bine la dumneavoastră, mi se pare 

că în ultima vreme v-aţi îngrăşat, îi spuse un diplomat 

englez unei doamne. 

- Vai de mine, se ofensă doamna, astfel de lucruri nu 

se spun unei femei! 

- Mă scuzaţi, vru s-o dreagă diplomatul. Am crezut 

că sunteţi la o vârstă când silueta nu mai prezintă nicio 

importanţă... 

 

  

Familia mea se trage din Cromwell, se lăuda un lord 

într-un cerc de prieteni. Dar a dumneavoastră? 

- Eu n-aş putea să vă spun, zise unul dintre ei. 

Documentele familiei mele s-au pierdut de pe vremea 

potopului lui Noe... 

 

  

În timpul unui cutremur, casa familiei Smith s-a 

dărâmat. Copiii au fost trimişi la bunici. După o săptămână, 

familia Smith primeşte o telegramă de la bunici: „Preferăm 

să ne trimiteţi cutremurul, luaţi-vă copiii!”. 
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- Jimmy, dacă ai datora la băcan 100 de lire, iar la 

brutar 50 de lire, cât ar trebui să plăteşti în total? 

- Nimic, tată... Ne-am muta foarte repede în alt oraş! 

 

  

SĂPUNUL 

O familie de englezi vizitează nişte rude din Olanda. 

Fiul cel mic primeşte ordinul ca pe timpul vizitei să fie 

politicos şi să laude mâncarea. În consecinţă, când fu 

întrebat dacă i-a plăcut caşcavalul olandez, răspunse: 

 - Judecând după gust, seamănă a săpun, dar imediat 

amintindu-şi de ordinul părinţilor, adăugă: dar, oricum, 

mie îmi place foarte mult săpunul! 

 

  

- Domnule director, cât timp aţi fost plecat, a venit 

un anume domn Jones, un individ înfiorător, care şi-a 

exprimat dorinţa de a vă rupe picioarele. 

- Şi tu ce i-ai spus? 

- Că îmi pare rău... dar nu sunteţi la birou! 

 

  

Un evreu relata despre viaţa sa ca emigrant: 

- M-am aranjat destul de bine cu slujba. Am intrat la 

Londra în serviciul unui lord. El trăieşte cu nevastă-mea şi 

eu trăiesc cu nevastă-sa... 

- Nu te poţi plânge. Este un aranjament minunat! 

- Da, dar cam inconvenabil; eu îi fac lui lorzi deştepţi 

şi el îmi face mie evrei proşti... 
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- Jim, nu-l mai lovi pe micul Bob. Ţi-am spus că cel 

mai deştept cedează întotdeauna? 

- Da, dar Bob spune că el e cel mai deştept... 

 

  

- Ascultă, John, tu care câştigi mereu la poker, de ce 

nu-ţi încerci norocul şi la curse? 

- Îţi voi spune, dar să ţii secretul pentru tine: caii nu-

i pot ascunde în mânecă... 

 

  

- Unde le-ai găsit pe cele 8 cadâne, Johnny? 

- L-am învăţat pe emir să joace poker. 

  

  

- Help! Help me!, strigă din Tamisa un individ. 

- Ce zice ăla?, întrebă un trecător. 

- Strigă „Ajutor" pe englezeşte. 

- Ia uite la el! Decât să fi învăţat engleza, mai bine 

învăţa să înoate!... 

 

  

- James, unde mi-e câinele? întrebă lordul.  

- În sertar, unde l-aţi pus când aţi venit azi noapte de 

la club, Sir. 

- Care sertar? 

- De la frigider, Sir... 

- Şi nu-i este frig acolo? 

- Nu, pentru că am închis uşa! 
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Un lord englez îşi plimba câinele pe moşia sa din 

Irlanda, când se întâlni cu un localnic. 

 - Isuse, dar frumos câine mai aveţi, Sir!, spuse 

irlandezul. Oare ce soi este? 

- E o corcitură dintre o maimuţă şi un irlandez, 

răspunse ironic lordul. 

- Aha! Prin urmare e rudă şi cu mine şi cu 

dumneavoastră?... 

 

  

- Ai auzit că în partea sudică a plajei a luat fiinţă o 

colonie de nudişti?  

- Am auzit, dar să ştii că sunt foarte exclusivişti. Nu 

te primesc fără cravată la gât. 

 

  

- Strămoşii mei, spuse ducele de Kent într-un cerc 

de prieteni, au venit în Anglia odată cu Wilhelm 

Cuceritorul! 

- Ei da, replică o voce, dar pe atunci legile de 

emigrare erau mult mai lejere, nu ca acuma... 

 

  

Un gentleman voia să-şi angajeze un valet. 

- Trebuie să te previn că eu am un picior de lemn, o 

proteză în loc de braţul stâng, un ochi de sticlă, proteză 

dentară şi perucă... Eşti sigur că vrei să te angajezi? 

- O, da, Sir! Am lucrat foarte mult timp la linia de 

ansamblare a uzinelor Ford... 
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Un englez, având ceva afaceri de rezolvat la Paris, îşi 

luă şi nevasta, ca să scape de gura ei. A doua zi, văzând că 

semnarea contractelor întârzie, telefona la hotelul unde 

trăsese. 

- Vă rog să-i comunicaţi doamnei că poate să se 

culce, să nu mă aştepte, că poate o să întârzii... 

- Prea bine, domnule! Şi cine să-i spun că a 

telefonat? 

 

  

Un londonez îşi petrecea concediul în una din 

localităţile pescăreşti de pe coasta de vest a Angliei. Sătul 

de mesele bazate pe preparate din peşte care i se serveau 

toată ziua la pensiunea unde trăsese, îşi comandă o duzină 

de cârnaţi şi, când sosi comanda, îl  rugă pe bucătar să-i 

gătească. Când acesta îi aduse tigaia şi ridică capacul de pe 

ea, văzu un morman de pieliţe. 

- E tot ce a mai rămas după ce le-am scos maţele, se 

justifică bietul bucătar. 

  

  

- Sir, în casă a pătruns un spărgător! E jos în salon... 

- Adu-mi, te rog, puşca, mănuşile şi fracul! 

 

  

- James, uşa de la W.C.-ul nostru se poate închide cu 

cheia? 

- Nu, Sir! 

- E clar! Sunt în şifonier! 
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Lordul îşi prezenta castelul musafirilor. 

- Suntem o familie foarte veche. Castelul are o 

vechime de trei secole. Străbunii mei au luptat cu 

Napoleon, iar de la începutul secolului nostru avem chiar 

şi datorii... 

  

  

- Sir, cu regret trebuie să vă anunţ că jos în vestibul 

este un hoţ. 

- Are programată o întâlnire? Dacă nu, spune-i să se 

programeze din timp! 

 

  

Un englez şi un texan călătoreau în acelaşi 

compartiment al unui tren care străbătea Texasul. 

- Cred că vă daţi seama ce distanţă am străbătut! 

Toată Marea Britanie ar încăpea în statul nostru şi încă ar 

mai rămâne ceva loc... 

- Da, ar încăpea, admise englezul, şi ce bine i-ar 

prinde treaba asta statului Texas! 

 

  

VOINŢĂ 

Un cerşetor numai piele şi oase opri o doamnă 

durdulie pe Oxford Street şi o rugă: 

- Fie-vă milă, frumoasă doamnă, şi ajutaţi-mă cu 

ceva! N-am mai pus nimic în gură de o săptămână... 

- O, suspină doamna, de ce n-am şi eu voinţa 

dumitale?! 
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- Găsesc că vinul roşu, spuse contesa, este cel mai 

bun pentru a curăţa rubinele, iar coniacul pentru a spăla 

smaraldele, nu-i aşa? 

- Nu ştiu ce să spun, draga mea, zise ducesa, pe ale 

mele, când se murdăresc... le arunc. 

 

  

- Cum s-a purtat, doctore, fiul meu când s-a născut? 

- Ca un englez adevărat, Sir! A tăcut cea mai mare 

parte din timp... 

 

  

La un lord soseşte în vizită o lady. La sfârşitul vizitei, 

lordul o conduce pe musafira sa până pe treptele 

castelului, unde, din senin, un trăznet o transformă în 

cenuşă. Impasibil, lordul se pronunţă: 

- John, ia făraşul şi condu-o pe doamna până la 

maşină! 

 

  

Lordul se pregătea de partida de sex de sâmbătă 

seara. Deoarece era o pană de curent, l-a chemat pe John 

să ţină o lumânare aprinsă în timpul consumării actului. 

Văzând că soţia nu era de loc mulţumită, întrerupse 

„activitatea” şi-i spuse valetului: 

- John, dă-mi mie lumânarea şi treci tu în locul meu! 

John se execută şi după un timp soţia lordului se 

declară satisfăcută. 

- Ei, ai văzut cum se ţine o lumânare? 
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În plină partidă de dragoste. 

- Sir? 

- Yes, darling! 

- A intrat?  

- Nu încă... 

Jocurile din timpul preludiului continuă. 

- Sir? 

- Yes, darling! 

- A intrat?  

- Yes, darling! 

- Atunci... aaaah!  

 

  

- John, la noi în W.C. este frig şi se aprinde un bec 

când deschizi uşa? 

-No, Sir.  

-Fir-ar să fie! Iar am băut prea mult la club şi când 

am ajuns acasă mi-am făcut nevoile în frigider! 

 

  

Lordul lucra liniştit în cabinetul lui, când de afară o 

salvă zdravănă făcu să zornăie geamurile. 

- John, ce-i cu zgomotul ăsta? 

- Sir, a sosit preşedintele Putin şi s-a tras o salvă. 

Afară trosni a doua salvă. 

- John, ce s-a mai întâmplat? 

- Sir, tot pentru preşedintele Putin, s-a mai tras o 

salvă... 

- Cum se poate, John? Nu l-au nimerit din prima?... 



 

308 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

La club: 

- Sir, scrie în ziar că ieri aţi ieşit cu soţia. 

- Aşa procedează întotdeauna un gentleman! Este 

alături de cei dragi ca să-i conducă pe ultimul drum! 

 

  

- Alo! John, tu eşti? 

- Yes, Sir! 

- John, soţia mea este acasă? 

- Yes, Sir! 

- Este singură?  

- No, Sir! 

- Dar cu cine? 

- Un bărbat se află în patul ei, Sir! 

- John, du-te în sala cu arme, ia o puşcă şi omoară-i 

pe amândoi! 

- Ordinul v-a fost îndeplinit, Sir! spuse valetul după 

5 minute. Lady zace într-o baltă de sânge, iar domnul, pe 

care l-am rănit când încerca să fugă, a sărit în piscină şi s-a 

înecat. 

- Ia stai puţin, John!... Noi nu avem piscină! 

- Regret nespus, domnule! Dar ce număr aţi vrut să 

formaţi?.... 

 

  

Lordul servea ceaiul. 

- John, lămâia are pene?  

- No, Sir! 

- Înseamnă că iar am stors canarul în ceai... 
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Contrar bunelor lui obiceiuri, John dă buzna în 

living-room. 

- Sir, Sir! Tamisa s-a revărsat şi... 

- John, de câte ori trebuie să-ţi repet că nu e frumos 

să intri fără să baţi la uşă! Poftim, te rog, afară! 

După vreo 25 de minute, John dă iar buzna. 

- Sir, Tamisa a ajuns până la zidurile castelului! 

- John, iar ai intrat fără să baţi! Poftim, te rog, afară! 

Peste cinci minute, John bate la uşă, o deschide si 

anunţă ceremonios: 

- Sir! Tamisa! 

 

  

La o partidă de poker. 

- John, tu trişezi! 

- Nu minţi, Jimmy! 

- Ba da, trebuie să o spun! Eşti un escroc, semeni cu 

tatăl tău care a stat mai mult în închisoare decât pe-afară, 

ca să nu mai vorbim de frate-tău acuzat de faliment 

fraudulos sau de sora ta... 

- Ei, ce facem aici, se răsti George, am venit să jucăm 

poker sau să ne povestim biografiile? 

 

  

- John, câte grade sunt aici în salon? 

- Douăzeci de grade Celsius, My Lord! 

- John, câte grade sunt afară? 

- Patru grade... 

- Deschide fereastra să intre şi celelalte grade! 



 

310 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Lordul citea tihnit ziarul. De afară se auzi un zgomot 

infernal. 

- John, ce-i cu zgomotul ăsta? 

- O maşină a virat la dreapta, Sir! 

- Şi pentru asta trebuia să facă atâta zgomot? 

- La dreapta nu era nici o stradă, Sir! 

 

  

Q Care este diferenţa între un gentleman şi valetul 

său? 

A Amândoi fumează aceeaşi marcă de ţigări de foi, 

dar numai unul le cumpără. 

  

  

- John! 

- Yes, Sir! 

- Te rog, condu maşina peste parapet, în prăpastie! 

Vreau să mă sinucid! 

 

  

- John, mai nou maşinile umblă pe acoperişuri? 

- No, Sir! Cine v-a spus? 

- Păi, uite ce scrie în ziar: „Ieri, o maşină a călcat un 

coşar"! 

  

  

În noaptea nunţii, bătrânul lord şi tânăra lady: 

- Ce-i dragul meu?... Nu mai poţi? 

- Nu mai pot, dar... ling! 
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ONOAREA 

În noaptea nunţii, lordul cel bătrân şi mireasa cea 

tânără. După obiceiurile timpurilor moderne, mireasa nu 

mai era neprihănită. Lordul, foarte cavaler, se duse în baie, 

se crestă cu briciul la un deget şi scutură câteva picături de 

sânge pe cearceaf. 

- Onoarea ta a fost salvată! 

A doua seară, lordul, cu toată bunăvoinţa, nu mai 

putu să-şi exercite drepturile conjugale. Tânăra soţie îi 

veni în ajutor: îşi suflă nasul şi se şterse pe cearceaf. 

- Onoarea ta a fost salvată! 

 

  

- Ai umblat azi la barometru, John? 

- Da, Sir! Deoarece azi e ziua mea liberă, mi-am 

permis să-l potrivesc la „timp frumos”! 

 

  

- Sir, zise valetul, aş dori sa mă căsătoresc cu fiica 

dumneavoastră... 

- Cum aşa, John, crezi că ai s-o poţi întreţine din 

numai 60 de lire pe săptămână? 

- Am să încerc, Sir... dacă mai mult nu vă puteţi 

permite? 

 

  

- Am auzit că săptămâna trecută ţi-ai înmormântat 

soţia, scumpe prietene, zise un englez către vecinul lui. 

- Trebuia, bătrâne - murise! 
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- Mary, du-te până la Biblioteca Municipală şi ia-mi 

cartea „Cum să vă menţineţi tânără şi frumoasă”! 

- Prea bine, doamnă! Să le spun că e urgent?... 

 

  

- Ascultă, James, când serveşti oaspeţii la dineu, să ai 

grijă întotdeauna să pui farfuria plină în stânga şi să iei 

farfuria goală din dreapta!  

- Dar de ce, doamnă? Sunteţi superstiţioasa? 

 

  

- John, ai contramandat toate invitaţiile pentru 

week-end, aşa cum ţi-am spus? 

- Desigur, my Lord, dar să ştiţi că Lady Mary s-a 

supărat foarte tare. Spunea că trebuia să vă căsătoriţi 

sâmbătă... 

 

  

- Dacă mă respingi, îi spuse Sam prietenei sale, să 

ştii că am să mor! 

Şi totuşi, ea l-a respins, iar el a murit de bătrâneţe 

peste 60 de ani... 

 

  

SOMNUL 

- Hei, John, ai adormit? 

- Ce vrei? 

- Nu-mi împrumuţi 10 lire?  

- Am adormit... 
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Într-o cafenea, domnul Jones îşi bea liniştit cafeaua. 

La picioarele lui zăcea tolănit un  câine enorm. John, care 

stătea la masa vecină, spuse: 

- De obicei, câinii cu cât sunt mai mari, cu atât sunt 

mai indolenţi şi indiferenţi. Crezi că o să-i dau o palmă 

stăpânului lui şi câinele nu va sări să-l apere? 

- Nu cred, zise Sammy. Domnul Jones încasă palma, 

sări ca ars, dar câinele nu se clinti din loc. 

- Nu vă supăraţi domnule, prietenul meu nu voia să 

creadă că dacă o vă dau o palmă, câinele dumneavoastră 

nu va sări să vă apere... 

- Păi bine, nenorocitule, dar cine ţi-a spus că acest 

câine îmi aparţine? 

 

  

Un cuplu de concubini englezi, trecuţi de 60 de ani, 

după o convieţuire de peste 30 de ani, îşi sorbeau liniştiţi 

ceaiul de la ora 5. 

- Dragul meu, spuse doamna, nu crezi că e timpul să 

ne căsătorim şi noi? 

- Să ne căsătorim?! Crezi că ne mai ia cineva?! 

 

  

Două englezoaice vizitau Grecia cu maşina. 

- Aşează-te lângă ruinele acelea, că vreau să te 

fotografiez, spuse una dintre ele. 

- De acord, dar ai grijă să nu apară şi maşina în 

fotografie. Soţul meu o să creadă că noi am dărâmat zidul 

când am intrat cu maşina în el! 
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- Numele dumneavoastră, vă rog, zise agentul de 

circulaţie scoţând carnetul de amenzi. 

- Mă numesc Cedrig Alistar Baldwin Strait-for Shire-

Houwth. 

- Bine, bine, se grăbi agentul să bage carnetul în 

buzunar, altădată să nu se mai întâmple! 

 

  

Domnul Jones în vizită la doamna Warwick. 

- Doriţi o cupă de ceai, domnule? 

- Mulţumesc doamnă, fără ceai. 

- Să vă servesc cu o cafea? 

- Mulţumesc, doamnă, cafea nu beau. Fără cafea! 

- Atunci un whisky cu sifon... 

- Mulţumesc, doamnă, fără sifon! 

 

  

Pe aeroportul Heathrow, un vameş englez controla 

bagajele unei franţuzoaice tare cochete. Într-o valiză, 

găseşte 7 perechi de bikini. 

- Ce-i cu ăştia? 

- Păi, să vedeţi: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, 

sâmbătă, duminică... Fiecare pentru o zi din săptămână... 

Următoarea călătoare, care auzise discuţia, era o 

spanioloaică grasă şi mustăcioasă. În valiza ei, vameşul 

găsi 12 perechi de chiloţi lungi, de molton. 

- Cu ăştia ce-i? 

- Păi, pentru ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, 

iunie, iulie... 
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Un lord îi aruncă unui cerşetor 5 lire, spunându-i: 

- Bea un gin în sănătatea mea! 

- Mulţumesc, dar eu nu beau, domnule. 

- Atunci ia 10 lire să-ţi iei măcar nişte ţigări! 

 - Sunt nefumător, domnule! 

- Atunci ia 50 de lire, du-te şi alege-ţi o femeie, că 

poate demult nu ţi-ai putut permite una ca să te culci cu 

ea. 

- Domnule, de astfel de femei n-am nevoie! 

- Atunci poftim 100 de lire şi du-te la nevastă-mea, 

ca să vadă şi ea în ce hal ajunge un bărbat care nu bea, nu 

fumează şi nu merge la femei!  

 

  

Un londonez, întorcându-se acasă, îşi găseşte soţia 

legată fedeleş şi cu un căluş în gură. Casa răvăşită. Cu un 

calm imperturbabil, omul îşi dezlegă soţia şi îi spuse: 

- Dacă ştiam că nu ai pregătit masa, mâncam la 

restaurant! 

 

  

BACŞIŞUL 

Un gentleman englez a intrat să ia masa la un 

restaurant. În loc să consulte lista de bucate, îi dădu un 

şiling chelnerului şi îi spuse: 

- Acesta e pentru dumneata, te rog, şi recomandă-mi 

ce să iau. 

- Ce să luaţi? Luaţi metroul trei staţii şi serviţi masa 

la restaurantul de lângă staţia de metrou! 
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La o agenţie matrimonială din Londra: 

- Da, avem o ofertă cu o zestre de 1,5 milioane lire...  

- Un milion jumate?!... Aş putea să văd fotografia? 

- Nu, domnule, la o zestre care depăşeşte un milion, 

nu mai solicităm şi fotografii! 

 

  

Doi englezi, în croazieră cu vaporul, împărţeau 

aceeaşi cabină. Înainte de a se culca, seara, unul dintre ei 

îmbrăcă o cămaşă de noapte de damă. 

- De ce porţi pijama de damă? 

- De obicei nu port, dar m-am gândit, că, dacă se 

scufundă vaporul, primele sunt salvate femeile... 

 

  

Într-un muzeu din Londra, doi prieteni admirau 

tablourile. 

- Cine o fi în tabloul ăsta? 

- E autoportretul pictorului... 

- Adică cum? 

- Pictorul s-a pictat pe el însuşi! 

 - Fugi de-aici! Cum putea să se picteze singur dacă-

şi ţinea mâinile în buzunare?! 

 

  

- James, ce crezi tu, de ce în Anglia un rege poate fi 

încoronat la 14 ani, dar nu se poate căsători decât la 21? 

- Pentru că e mai uşor să conduci un regat decât o 

femeie! 
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- John, du-te şi udă florile. 

- Dar, Sir, afară plouă! 

- Nu-i nimic, ia-ţi umbrela. 

 

  

- Doamnă Jones, ce v-a dăruit de ziua numelui 

unchiul dumneavoastră? 

- O sticlă de cherry de calitate superioară... 

- Şi soţul dumitale? 

- Soţul meu a băut-o! 

 

  

- John, du-te şi plimbă câinele! 

- Afară plouă, Sir... 

- Atunci du-te să plimbi peştii! 

 

  

Bătrânul Lord simte la un moment dat că i se 

trezeşte libidoul. 

- John, te rog s-o ciupeşti de câteva ori pe cameristă 

de fund din partea mea! 

 

  

MAJORDOMUL 

- Lordul îl instruia pe noul majordom. 

- Mie, John, nu-mi place să vorbesc mult: când îţi fac 

semn cu degetul, vii repede la mine. 

- Nici mie nu-mi place să vorbesc mult, Sir. Când dau 

din cap să ştiţi că nu vreau să vin! 
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Un sociolog englez conferenţia despre problemele 

familiale. Făcând legătura cu arta dramatică, el spuse: 

- Să nu facem diferenţă între piesele scrise pentru 

copii şi tineret şi cele scrise pentru adulţi. Fiii şi taţii, în 

fond, au aceleaşi probleme...  

- Sincer să fiu, se ridică un ascultător, problema 

ecuaţiilor algebrice pe care trebuie să le rezolve fiul meu 

mă lasă rece, la fel cum pe el nu-l interesează câţi ani mai 

am eu până la pensie... 

 

  

După ce a stat, cu treburi, un an în Australia, un 

englez se întoarce acasă entuziasmat. 

- O ţară extraordinară, în care omul găseşte tot ce-şi 

poate dori pentru sine sau pentru familie: baruri bine 

garnisite, peste tot, pentru mine, magazine ieftine şi bine 

asortate, pentru soţie, multă plajă şi mult soare şi mulţi 

rechini... pentru mama-soacră... 

 

  

- Să-mi daţi, vă rog, o cameră care să nu coste prea 

mult şi mai ales să nu aibă ploşniţe, ceru domnul Jones 

recepţionerului. 

Este condus în cameră unde, ca să controleze, 

desface aşternuturile. Sub cearceaf găseşte o ploşniţă. 

- Domnule, îl asigură recepţionerul, este singura din 

tot hotelul... Şi, după cum vedeţi,  e moartă... 

- Da, dar dacă la noapte o să-i vină neamurile la 

înmormântare?  
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- Salut, Sam. Acuma, după ce te-ai căsătorit, cred că 

nu mai trebuie să-ţi pregăteşti singur prânzul.. 

- Nu! Nevastă-mea întotdeauna îmi ţine companie 

când îmi prepar mâncarea... 

 

  

Trei lorzi îşi sorbeau tihnit ceaiul pe peluza din faţa 

castelului şi discutau despre amor. 

- Când faci dragoste, susţinea unul dintre ei, 90% e 

plăcere, iar restul e efort fizic... 

- Eu zic, zise al doilea, că numai 50% este plăcere şi 

50% efort! 

- Ba eu cred, îşi dădu cu părerea cel mai în vârstă, că 

e 10% plăcere şi 90% efort. Tu ce spui, James?, îl atrase în 

discuţie şi pe grădinarul care-şi făcea de lucru prin 

apropiere. 

- D-apoi, înălţimile voastre, bineînţeles că 100% 

plăcere. Dacă ar fi fost cât de cât efort, i-aţi fi pus pe 

servitori să facă toată treaba... 

 

  

SAREA 

Proprietarul unui restaurant londonez se arată 

foarte nemulţumit de încetineala cu care se mişcă noua 

chelneriţă. 

- Jenny, ce faci? Nu mai termini odată de umplut 

solniţele alea? 

- Cum să le umplu? Găurile din capac sunt atât de 

mici, că de-abia intră sarea prin ele... 
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- Mary, îi spuse doamna cameristei nou angajate, noi 

luăm micul dejun în fiecare zi la ora 8 fix! 

- Prea bine, my lady, şi dacă încă nu m-am trezit, 

puteţi să începeţi micul dejun fără mine... 

 

  

- Vrei să te căsătoreşti cu mine? Tata are 90 de ani şi 

dispune de 3 milioane de lire... După ce moare, toată 

averea îmi va reveni mie... 

Peste o săptămână, iubita lui îi deveni mamă vitregă! 

  

  

Un conferenţiar englez ţinea o conferinţă în faţa 

unui public irlandez. 

- M-am născut englez, am trăit ca un adevărat englez 

şi sper că o să mor ca un bun englez... 

- Hei, domnule, se auzi o voce din fundul sălii, 

dumneata n-ai pic de mândrie în tine? 

 

  

- Iertaţi-mă, Sir, cred că vă caută cineva la telefon... 

- Cum „cred”, James ? Mă caută sau nu mă caută? 

- Să vedeţi, Sir, când am ridicat telefonul, o voce de 

femeie mi-a spus: „Tu eşti tâmpiţelul meu, pleşuv şi idiot?”. 

 

  

- Spune-mi, darling, eu sunt primul băiat pe care l-ai 

sărutat vreodată? 

- Nu sunt aşa de sigură... Erai la Brighton astă-vară? 
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- John, adu-mi, te rog, pianul! 

- Vreţi să cântaţi, Sir? 

 - Nu, dar pe pian se găsesc ţigările mele de foi şi nu 

voiam să te deranjez pentru atâta lucru... 

 

  

Se întâlnesc doi prieteni. 

- Hei, Jimmy, am auzit că ai avut un rol într-o piesă. 

- Da, dar m-au dat afară din trupă... Din cauza tusei... 

Am tuşit în timpul spectacolului... 

- Şi pentru asta te-au concediat? 

- Da, pentru că eu jucam rolul unui mort. 

 

  

Doamna Johnson citeşte o carte; alături, soţul îşi 

citeşte ziarul şi-şi fumează pipa. 

 După vreun ceas, domnul Johnson ridică nasul din 

ziar şi o priveşte lung. 

- De ce mă priveşti aşa?  

- Vai, dragă, nici nu-ţi dai seama ce frumoasă eşti cu 

gura închisă! 

 

  

Doi englezi stăteau la taclale. 

- Jimmy, am auzit că te căsătoreşti! 

- Da, pentru că unde-s doi puterea creşte şi orice 

problemă este mai uşor de rezolvat. 

- Aşa este, dar nu te-ai gândit că atunci când eşti 

burlac, nu ai probleme? 



 

322 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Ia uite, dragă, ce scrie în Times! 

- Ce scrie? 

 - Că la Londra, la fiecare trei ore, un om este lovit de 

o maşină... 

- Săracul! Şi nu s-o fi săturat?! 

 

  

- Să ştii că mi-am dat seama imediat că Helen e o 

adevărată lady... 

- Cum ţi-ai dat seama? 

- Aşa scria pe uşa pe care a ieşit... 

 

  

John şi James participau la o vânătoare în inima 

Africii. Cum se plimbau ei prin junglă, atenţi la fiecare 

foşnet, John a simţit că-i sare ceva în spinare. 

- James, urlă el îngrozit, ce mi-a sărit în spate? 

- De unde să ştiu? Trebuie să întrebi un blănar... 

 

  

NOTA DE PLATĂ 

Un cerşetor vede un anunţ în vitrina unui restaurant 

londonez: „Consumaţi tot ce doriţi, va plăti nepotul 

dumneavoastră!”. Cerşetorul, fără nepoţi, intră şi comandă 

o masă îmbelşugată. Când să plece, chelnerul îl opri: 

- Aţi uitat să achitaţi nota de plată, domnule! 

- Ştiţi bine că o va achita nepotul meu!... 

- Da, dar dumneavoastră trebuie să achitaţi nota de 

plată a bunicului dumneavoastră! 
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Doi săteni se întâlnesc pe uliţă. 

- Ai auzit că aseară casa lui John a ars până în 

temelii? 

- Am auzit şi nici nu mă mir. Tocmai treceam pe 

acolo şi am văzut că ieşea fum pe o fereastră... Şi ce mi-am 

zis: „Fără foc, nu iese fum!”.  Am avut dreptate... 

 

  

- Nu mi-a venit să cred când mi-au spus că eşti la 

spital. Doar aseară te-am văzut la discotecă cum dansai 

languros cu blonda aceea voluptoasă... 

- Da, dar m-a văzut şi nevastă-mea! 

 

  

- Spuneţi-mi, vă rog, nu sunteţi, întâmplător, fiul lui 

Jim Brown? 

- Ba da, sunt fiul lui... Dar nu cred că întâmplător... 

 

  

La o partidă de poker. 

- Tom, te rog să nu mai trişezi! 

- De unde ai scos-o că am trişat? 

- Nu ai jucat cartea pe care ţi-o aranjasem! 

 

  

- Cum a fost la petrecerea de-aseară, în care John şi-

a luat adio de la burlăcie? 

- Nu cine ştie ce. A doua zi, toţi ne-am putut duce la 

servici... 
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Două prietene din Londra stăteau într-o cofetărie la 

taclale. 

 - Soţul meu mi-a făcut o operaţie plastică... 

- Ia te uită! Nici n-am ştiut că e chirurg-estetician! 

- Păi, nici nu este... Operaţia la care mă refer e cea în 

care mi-a tăiat toate cărţile de credit... 

 

  

În reşedinţa somptuoasă a lordului Simpson sună 

clopotul de la uşa de la intrare. Majordomul deschise uşa 

şi-l întrebă pe vizitator: 

- Aş putea afla ce doriţi, domnule? 

- Îl caut pe lordul Simpson. Este acasă? 

- Cu regret, trebuie să vă anunţ că nu este... A plecat 

încă de ieri la reşedinţa lui de la ţară... 

- Venisem pentru o notă... 

- De revenit, s-ar putea să revină cam peste două 

săptămâni. 

- ...pe care voiam să i-o achit! 

- Vai ce distrat sunt... Am uitat complet că lordul s-a 

înapoiat... azi dimineaţă! 

 

  

- Vai, Johnny, azi un tip s-a purtat oribil cu mine. 

După ce mi-a adresat tot felul de epitete care de care mai 

insultătoare, m-a ameninţat că mi-ar trage şi nişte palme... 

- Şi tu n-ai protestat? 

- Nu prea am îndrăznit... pentru că era un tip pe care 

tocmai îl lovisem cu maşina... 
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Un băieţel din clasa I-a primară i-a trimis un bilet 

unei fetiţe din aceeaşi clasă. În el scria cam aşa: „Dragă 

Mary, io te obesc pe tine... Tu mă obeşti pe mine? Jimmy”. 

Răspunsul fetiţei a fost cam aşa: „Dragă Jimmy, io nu te 

obesc... Cu dragoste, Mary!" 

 

  

- Hei, Johnny, unde ţi-ai petrecut concediul? 

- Jumătate, la volan... 

- Şi cealaltă jumătate? 

- În ghips... 

 

  

Domnul Jones intră într-o librărie situată pe lângă 

Piccadilly Circus. 

- Poftiţi, domnule! Cu ce vă putem servi?, întrebă 

amabil vânzătorul. 

 - Aş dori ceva care să-i poată ţine companie unei 

tinere de 20 de ani, care şi-a fracturat piciorul şi nu poate 

ieşi din casă. 

- Imediat, numai să-mi iau trenciul şi vă urmez... 

 

  

CURTOAZIE BRITANICĂ 

- Domnule Smith, strălucirea soarelui din zâmbetul 

fiicei dumneavoastră împrăştie norii întunecaţi ai vieţii 

mele... 

- Ce-i asta tinere, cerere în căsătorie sau buletin 

meteorologic? 
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- Bob, am visat azi noapte că Elizabeth Taylor, 

Brigitte Bardot şi nevastă-mea se certau care să mă ia de 

bărbat... Vai, ce coşmar! 

- Păi, ăsta e coşmar la tine? 

- Da, pentru că a câştigat nevastă-mea... 

 

  

- John, îi spuse lordul valetului, unde sunt scrisorile 

de pe biroul meu? 

 - Le-am pus în cutia poştală, Sir. 

- Dar n-ai observat că pe plicuri nu era trecută 

adresa? 

- Ba da, Sir, dar eu am crezut că nu vreţi să se afle 

cui le trimiteţi... 

 

  

- De ce v-aţi mutat din Edinburgh la Liverpool, 

doamnă Fitzgerald? 

- Ca să fiu mai aproape de fiica mea... 

- Şi ea unde locuieşte? 

- După ce s-a căsătorit? La New-York! 

 

  

Între colegi de vânătoare. 

- Sărman om, acest Joseph! Ce ghinion pe capul lui! 

Hoţii l-au prădat, casa i-a ars, maşina lovită, la vânătoare 

nu împuşcă nimic şi, pe deasupra, îi fuge şi nevasta de 

acasă... Ce ar putea fi mai rău? 

- Ar putea! Dacă i s-ar întoarce nevasta... 
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- Dă-mi, te rog, o bere, zise Tom către barman, ca să-

mi treacă mai uşor timpul până vine nevastă-mea... 

- Blondă sau brună? 

- Nu ştiu, că abia acum a intrat la coafor... 

 

  

În timpul unei partide de golf, unul dintre jucători 

cade jos şi moare. Seara, la club se comenta evenimentul. 

- Vai, ce întâmplare îngrozitoare! 

- Da, închipuiţi-vă, spuse partenerul de joc al 

decedatului. A murit la a treia gaură. Şi ia-l şi cară-l până la 

gaura următoare, pune-l jos, loveşte mingea; ia-l iar în 

spinare; pune-l jos, loveşte mingea... Un adevărat coşmar... 

 

  

Un diplomat european, trimis în misiune la Londra, 

la întoarcerea în ţară relata impresiile sale: 

 - Dacă supa ar fi fost la fel de caldă ca şi vinul şi 

vinul la fel de vechi ca şi găina şi găina la fel de apetisantă 

ca şi camerista, iar camerista la fel de disponibilă ca şi 

ducesa, aş fi putut spune că mi-am petrecut bine timpul... 

 

  

- Ştii ce cred eu, dragă doamnă Browning? Soţul 

meu s-a săturat de mine!... 

- De unde ai tras concluzia asta? 

- Păi uite, a plecat de acasă spunând că se duce să-şi 

cumpere ţigări şi deja sunt aproape trei ani de când n-a 

mai dat pe acasă!... 
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ORBUL 

Bill, trecând pe lângă un cerşetor, îi aruncă vreo 

câţiva bănuţi. Vreo 2-3 dintre ei se rostogoliră pe trotuar, 

nimerind pe lângă farfurioara orbului. Acesta îi localiză 

imediat şi îi recuperă. 

- Păi, credeam că eşti orb, zise mirat Bill. 

- O, nu, domnule, eu nu sunt orbul care cerşeşte în 

acest loc, îi ţin numai locul... El s-a dus să vadă un film... 

 

  

Doamna Smith s-a dus în vizită la tânăra ei vecină, 

luându-l cu ea şi pe fiul ei, Johnny. 

- Johnny, dă un pupic doamnei! 

- I-aş da, dar mi-e teamă... 

- Teamă?! De ce? 

- Pentru că şi tata a încercat să o sărute, ieri, când 

erai plecată la piaţă, şi a primit o palmă. 

 

  

WHISKY NU ŢINE LA DRUM 

Un călător englez, care vizita statul Maryland, s-a 

oprit să admire o fermă de ţară. 

- Frumoasă fermă aveţi!, îi spuse bătrânului fermier. 

- Da, frumoasă, dar e cam departe de oraş. Trebuie 

să străbatem de fiecare dată trei mile la dus şi trei mile la 

întors pentru o înghiţitură de whisky... 

- De ce nu vă luaţi o sticlă din acelea mari, ca să vă 

ajungă mai mult timp? 

- O, domnule, la noi whisky-ul nu ţine la drum... 
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- Domnule Smith, domnule Smith! Johnny a căzut în 

butoiul cu whisky şi s-a înecat! 

- Săracul de el... s-a chinuit mult? 

- Asta n-aş putea să vă spun. L-am văzut doar cum a 

ieşit de vreo 2-3 ori ca să ia o gustare de la bufetul de 

vizavi... 

 

  

În timp ce asculta pe un elev la lecţia de istorie, 

profesorul întrebă: 

- În ce an a murit Napoleon?  

- Nu-mi aduc aminte, domnule profesor... 

- Uite, am să încerc să te ajut. Napoleon a murit la 

şase ani după Waterloo.... 

 - Dar eu nu ştiu nici când a murit Waterloo... 
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Sovietoizi şi rusificiri 
 

 

 

 

 

În privinţa băuturilor alcoolice se poate 

spune că există o diferenţă mare între 

comportamentul ruşilor şi cel al 

americanilor. Ruşii beau votcă tare şi 

numai vin, americanii beau wisky şi nu 

mai vin. 
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Până mai deunăzi, în vitrinele marilor agenţii de 

turism erau afişe publicitare ale Inturistului: "Vizitaţi 

Uniunea Sovietică, până nu vă vizitează ea pe voi"! 

 

  

În zilele ce au urmat eliberării Bucureştiului, la 23 

august 1944, glorioşii ostaşi sovietici au ajuns şi la muzeul 

de ştiinţe naturale "Grigore Antipa". În prima sală, se 

uitară curioşi la broscuţele, melcii, şopârlele şi şerpii care 

stăteau cuminţi în borcanele de sticlă. Totul a decurs bine, 

până când un soldat neglijent a spart un borcănel. În sală 

s-a răspândit un miros bun, de spirt curat. Atât le-a trebuit. 

Au golit borcanele şi au băut la iuţeală spirtul, după care s-

au dus să-l ia de gât pe directorul muzeului: 

- Dar crocodilul unde-i? 

 

  

Două rusoaice, prietene, stăteau la taifas. 

- Ce-ţi mai fac copiii? Am auzit că s-au căsătorit. 

- Da, fiică-mea a nimerit-o foarte bine. Are un soţ 

care o iubeşte şi e foarte atent cu ea; dimineaţa îi aduce 

micul dejun la pat şi numai după aceea pleacă la serviciu, 

iar fiica mea, când se scoală, umblă prin magazine, la 

cumpărături... 

- Halal să-i fie! Dar fiul tău?  

- Oho, aici e un necaz; a nimerit peste o scorpie. Auzi 

ce pretenţii are: dimineaţa să fie servită cu cafeluţa la pat, 

apoi fiul meu poate să plece la lucru, ca să câştige bani, 

pentru ca să aibă ea ce strica umblând prin magazine... 
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Într-un compartiment al unui tren internaţional, se 

întorceau de la un congres mai mulţi participanţi. Ca să 

stea mai comod, cum era foarte cald, delegatul rus şi-a 

scos cizmele, apoi şi obielele, pe care le-a atârnat să se 

zvânte la fereastră. Imediat, în compartiment s-a răspândit 

o duhoare cumplită. Delegatul francez, om subţire, căruia 

din cauza mirosului i se mutase nasul la spate, îl întrebă: 

- Domnule, nu-ţi mai schimbi obielele astea? 

- Numai pe vodcă, numai pe vodcă... 

 

  

În plină campanie electorală, un candidat la 

preşedinţia Rusiei le promitea alegătorilor: 

- Dacă totul va merge bine în economia de piaţă, în 

maximum 6-7 ani, fiecare cetăţean va avea un elicopter... 

- Un elicopter?!, se minună un gură-cască. Şi ce-o să 

facem cu el? 

- Cum, ce-o să faceţi cu el? Imediat ce se anunţă la 

televizor că se dă peşte afumat la Murmansk sau cârnaţi la 

Costroma, iei elicopterul şi într-o oră-două, eşti deja la 

coadă... 

 

  

În expresul Bucureşti-Moscova, într-un com-

partiment, un rus îşi suflă nasul cu degetele şi azvârli 

produsul acestei "elegante" activităţi pe fereastra 

deschisă. O cucoană de lângă el exclamă scârbită: 

- Vai, ce lipsă de cultură! 

- Pardon, cucoană! Cultur ieşti, niet batist! 
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De la tribuna Dumei, preşedintele Elţîn, în discursul 

despre starea naţiunii, le spuse parlamentarilor: 

- Domnilor deputaţi, în anul acesta nu vom avea 

carne. Ce propuneţi să facem? 

O voce din sală: 

- Vom lucra câte 12 ore pe zi. 

- Să ştiţi că vor fi probleme şi cu produsele lactate. 

- Atunci va trebui să lucrăm câte 16 ore pe zi. 

 - Şi nici cu pâinea nu vom sta bine... 

- În cazul acesta va fi necesar să-lucrăm 24 de ore 

din 24. 

- Da, zise preşedintele, acestea sunt nişte propuneri 

care merită să fie luate în consideraţie... Dar, spuneţi-mi, în 

ce domeniu lucraţi dumneavoastră? 

- Eu sunt directorul crematoriului central... 

 

  

KAPUT 

În timpul unei excursii în Germania, la Heidelberg, în 

timp ce cobora din autocar, un turist rus îşi izbeşte din 

greşeală ceasul de mână marca "Pobeda" şi, când îl duse la 

ureche, constată că nu mai merge. În timp ce vizita oraşul 

vechi, în faţa unui atelier, văzu spânzurat un ceas. Intră 

înăuntru şi îi arătă, prin semne, meşterului că ceasul nu 

mai merge. Meşterul îl luă, îi desfăcu capacul din spate, se 

uită cu lupa la mecanism şi, cu ajutorul unei pensete, 

scoase dintre rotiţe o ploşniţă moartă şi uscată, pe care o 

arătă rusului. 

- Aha, zise acesta, rusu-i kaput?! 
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Pe peronul gării din Iaşi debarcă un cetăţean rus. 

Puse jos geamantanul şi se uită în jur ca să se orienteze. 

Lângă el văzu un chioşc cu ziare şi reviste. Îi atrase atenţia 

o revistă viu colorată şi, cum ştia alfabetul latin, se apucă 

să-i silabisească titlul: 

- Ş-t-i-i-n-ţ-a ş-i t-e-h-n-i-c-a.  

Şi se aplecă să-şi ia geamantanul ca să plece spre 

ieşire. Când se uită, geamantanul - nu-i. 

- Niet ştiinţa, da ieşti tehnica! 

 

  

Alioşa şi Tatiana aşteptau să vină pe lume primul lor 

copil. Cum nu aveau cărucior şi cum Alioşa lucra la o 

fabrică de cărucioare de copii, s-au hotărât să scoată 

treptat câte o piesă din care să asambleze acasă căruciorul. 

Zis şi făcut. Se apropia sorocul naşterii, aşa că Tatiana îl 

întrebă într-o zi: 

- Ce faci, Alioşa? Mai moşmondeşti mult la 

căruciorul ăla? Când o să fie gata? 

- Dragă, nu ştiu ce dracu' e cu el. Oricum îl montez, 

tot tanc îmi iese! 

 

  

La coadă, în faţa unui magazin de băuturi alcoolice 

din Moscova se sfătuiesc doi prieteni. 

- Tu ce zici, să luăm 2 sticle sau 3? 

- Păi, ai văzut aseară, am luat 3 şi una a rămas. 

- Că bine zici! Daţi-ne, vă rog, 5 jumătăţi de votcă şi 

2 sticle de "Fanta". 
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Plimbându-se prin New York, marele bioterapeut 

rus Ivan Kirilenco, vede un bărbat mărunţel, gârbovit şi cu 

chelie. 

- Dumneata precis că n-ai luat parte la şedinţele 

mele de bioterapie... 

- Ba am luat parte, bietul de mine. 

- Şi cum te cheamă? 

- Arnold Schwarzenegger... 

 

  

Ivan Ivanovici se prezentă la ambasada americană 

de la Moscova, la un interviu, pentru a obţine o viză de 

turist. Printre altele, a fost întrebat: 

- Vă place să beţi? 

La această întrebare, Ivan căzu pe gânduri. Dacă 

spun că-mi place, poate nu-mi dă viza, dacă zic că nu-mi 

place, nu mă crede şi mă ia de mincinos. Aşa că se hotărî să 

răspundă: 

- Beau, dar fără plăcere... 

 

  

Într-un restaurant din Moscova, un tânăr de la o 

masă îi spuse chelnerului: 

- Aş vrea tare mult să-i dăruiesc trandafirul din vaza 

de pe masă prietenei mele. Ia de aici 10 ruble! 

- Nu vă supăraţi, tovarăşe, dar nu se poate. Este 

imposibil, oricâţi bani mi-aţi da. 

- De ce e imposibil? Ce-i cu trandafirul ăsta? 

- E marca Telefunken.... 
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În Piaţa Roşie, la Moscova, un american voia să-l 

vadă şi el pe Lenin. Văzând coada aceea imensă de oameni, 

care aşteptau la rând să intre în Mausoleu, se apropie de 

sentinela de la intrare. 

- Nu vă supăraţi, sunt un turist american şi tare mult 

îmi doresc să-l văd şi eu pe Lenin. Din păcate, am avion la 

ora 13 şi nu cred că o să apuc să intru dacă stau la coadă. 

As face o donaţie de 100 de dolari pentru Armata Roşie, 

dacă mi s-ar împlini dorinţa... 

- Vai de mine, cum să nu!, zise soldatul înşfăcând 

bancnota. Cum doriţi: îl scoatem aici, afară sau vi-l aducem 

la hotel?... 

 

  

La televizor, primul-ministru al Rusiei ţinea o 

cuvântare. 

- Vom mări salariile, vom ieftini pâinea, vom creşte 

pensiile... 

- Zinaida, zise soţul, ia trimite-i tu pe copii la culcare, 

că de la ăştia se învaţă mincinoşi! 

 

  

Ivan, prostănacul, ajungând la târg, de unde trebuia 

să cumpere nişte marfă, îşi pierde punga cu bani. Neavând 

ce să mai facă, se întoarse acasă. 

- Nevastă, azi la târg era atâta amar de lume şi o aşa 

înghesuială, încât mi-am pierdut punga. 

- Vai de mine! Şi banii?, sări nevastă-sa. 

- Banii, nu! Ştiu unde sunt... În pungă! 
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Un pescar sărac dintr-un orăşel de pe Volga ieşi la 

pescuit. Aruncă el undiţa şi stătu ce stătu. Nu prinse nimic. 

Spre seară, când se hotărî să plece, iată că reuşi să prindă 

un peştişor de aur, care prinse a vorbi cu glas omenesc: 

- Aruncă-mă în apă, bunule pescar, că-ţi voi 

îndeplini trei dorinţe! 

Pescarul se gândi că un biet peştişor n-o să-i 

folosească la nimic, aşa că-l aruncă în apă. Şi ca să-l 

încerce, rosti prima dorinţă: 

- Ca să mă mai întremez, tare aş bea o vodcă!  

Imediat, în faţa lui apăru un stacan cu vodcă, plin 

ochi. O dădu peste cap, tare îi tihni şi hai să pronunţe şi a 

doua dorinţă: 

- Vreau să plouă cu vodcă, ca să mă pot sătura şi eu 

odată de băut vodcă!  

Şi se porni o ploaie cu vodcă, încât pescarul nostru 

stând cu gura căscată spre cer, nu mai prididea să înghită. 

Şi bău până se satură. 

- Îţi mulţumesc, peştişorule, că ţi-ai făcut pomană cu 

mine.  

Şi dădu să plece acasă, când îşi aminti de a treia 

dorinţă. Se gândi el ce se gândi cam ce să ceară şi până la 

urmă se hotărî: 

- Să mai vină o vodcă! 

 

  

- De ce în Uniunea Sovietică, se întreabă la radio 

Erevan, cei mai frumoşi copii sunt copiii evreilor? 

- Pentru că sunt destinaţi exportului. 
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La repartiţia posturilor, cu ocazia absolvirii 

cursurilor la Facultatea de Construcţii din Moscova, 

secretarul organizaţiei de Komsomol îi spuse lui Iţic 

Mendelovici, care ieşise şef de promoţie: 

- Tovarăşe Mendelovici, ca şef de promoţie, 

organizaţia noastră a hotărât să-ţi încredinţeze o sarcină 

de onoare. Vei face parte din primul detaşament de 

constructori care vor înălţa oraşul din Orientul Îndepărtat 

ce va purta numele Komsomolsk-pe-Amur... 

- Tovarăşe secretar, zise Iţic, sunt foarte emoţionat 

de onoarea ce mi se face, de a mi se încredinţa mie acest 

post, dar trebuie să vă informez că nu pot să accept. 

- De ce, tovarăşe Mendelovici? 

- Pentru că iar o să se spună: ai dracului evreii ăştia, 

cum se învârt ei întotdeauna ca să primească cele mai 

bune posturi... 

 

  

Doi turişti la Moscova schimbau impresii: 

 - Acum ştiu de ce ruşii sunt morţi după ceai! 

- De ce? 

- M-a pus dracu' să beau din cafeaua lor! 

 

  

Un cetăţean sovietic întrebă la radio Erevan: 

- Este adevărat că în comunism toată lumea va avea 

câte o Volgă? 

- Da, este adevărat, dar ne punem întrebarea: ce-o 

să se facă lumea cu atâta apă?!... 
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La Moscova, Stepan se întoarse noaptea târziu acasă, 

unde intră cât mai tiptil. Nevastă-sa, care nu dormea, 

aprinse veioza şi răcni: 

- De unde vii, ticălosule? 

- Sufleţelul meu, crede-mă, când am ieşit de la 

serviciu, în troleibuz, am întâlnit o fată drăguţă şi, din 

vorbă în vorbă, m-a invitat la ea acasă şi acolo, nici una, 

nici alta, s-a întâmplat treaba aia ruşinoasă. 

- Minţi ca un netrebnic, strigă nevasta azvârlindu-i 

cu papucii în cap. Ştiu foarte bine că până după miezul 

nopţii ai stat la şedinţa de partid... 

 

  

Un ascultător întrebă la radio Erevan:  

- Cum se poate trece de Ia capitalism la socialism şi, 

mai ales, cum se poate trece de la socialism la capitalism? 

- De la capitalism la socialism, se poate trece prin 

revoluţie, iar de la socialism la capitalism, cel mai bine se 

poate trece prin agenţiile de turism. 

 

  

AER CURAT 

Prin anii '60, un dizident sovietic se plimba noaptea 

prin faţa hotelului Inturist, când zări o maşină străină, cu 

număr de Paris, parcată lângă trotuar. Se uită atent în jur, 

nu văzu pe nimeni, aşa că scoase un cuţit şi îl vârî într-unul 

din cauciucuri, după care se aplecă şi inspiră cu nesaţ 

aerul ce ţâşnea din pneul tăiat. 

- Ce aer, Dumnezeule, ce aer! 



 

341 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- În comunism se va mai fura?, soseşte o întrebare la 

radio Erevan. 

- Nu se va mai fura, pentru că tot ce a fost de furat, s-

a furat în socialism. 

 

  

Un evreu sovietic, care nu mai putea suporta viaţa 

plină de umilinţă pe care o ducea în Rusia, se hotărî să se 

sinucidă. Dar pistol nu avea, otravă nu se găsea, bani să-şi 

cumpere o frânghie solidă nu avea... După ce se gândi bine, 

dădu fuga în Piaţa Roşie, se postă în faţa unui grup de 

miliţieni înarmaţi până în dinţi şi începu să strige: 

- Jos cu Stalin! Jos cu teroarea! La dracu' cu 

comunismul! La dracu cu PCUS!  Şi închise ochii, aşteptând 

ca miliţienii să-l împuşte. Dar, nimic! Când îndrăzni să 

deschidă ochii, îi vizu pe miliţieni alergând spre el şi 

strigând: 

- Ura! Au venit americanii... 

 

  

Un american venit să facă afaceri în Rusia, expedie 

un fax la firmă: "Expediaţi urgent 100 tone ulei de 

şoarece!". Înainte de a prospecta piaţa ca să vadă 

eventualele firme care ar fi putut să ofere acest produs, cei 

din America au cerut lămuriri: "Ce să faci cu aşa ceva?". De 

la Moscova sosi răspunsul: „Este un loc aici, de-i zice Piaţa 

Roşie, unde mereu e o mulţime de oameni care stau la 

coadă la un magazin pe a cărui firmă scrie "Maus oleum"! 

Cred că am putea nimici concurenţa.” 
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COADĂ LA CARNE 

La un magazin de produse din carne - coadă mare. 

La un moment dat, din magazin ieşi responsabilul şi se 

adresă mulţimii: 

- Cine nu e membru de partid să nu mai stea la 

coadă, că stă degeaba. 

Oamenii, apatici, ieşiră tiptil din rând şi o luară către 

casă, fără să scoată un cuvintel, că aşa era mai bine pentru 

sănătate. 

- Ehei, urmă responsabilul, acum că am rămas 

numai între noi, vă pot spune că azi nu primim carne... 

 

  

STEAGURI 

Preşedintele SUA şi secretarul general al PCUS îşi 

povesteau visele. 

- Azi noapte am visat că pe Casa Aibă flutura un 

steag. 

- Normal! Acolo flutură de obicei un drapel. 

- Da, dar era steagul nostru roşu, cu secera şi 

ciocanul... 

- Ei ce chestie, dar să ştii că şi eu am avut un vis cu 

un steag care flutura pe Kremlin... 

- Da, acolo flutură mereu steagul. 

- Şi era roşu. 

- Steagul Uniunii Sovietice e roşu. 

- Nu, precis nu era al vostru. 

- Dacă eră roşu, al cui să fi fost? 

- N-am înţeles prea bine, că scria în limba chineză. 
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În uşa magazinului cu produse din carne de pe 

strada Arbatskaia din Moscova apăru responsabilul şi zise 

către lumea care sta la coadă: 

- Evreii să iasă afară din rând şi să plece acasă.  

Deodată, unul dintre ei, care nu s-a putut stăpâni, 

izbucni: 

- Dar se poate una ca asta? Ce, noi nu suntem 

cetăţeni sovietici? Ce, noi n-am mânca o bucăţică de carne? 

La care responsabilul îl înşfacă pe iresponsabil de 

guler, îl târî după colţ şi îi şuieră în obraz: 

- Taci, mă, nenorocitule, şi nu mai fă gură! Vrei să-ţi 

dau, ca la ceilalţi, carne stricată? 

 

  

LENIN ÎN POLONIA 

La expoziţia unională a pictorilor din Uniunea 

Sovietică un tablou înfăţişa un bărbat şi o femeie făcând 

sex. 

- Ce e porcăria asta? întrebă indignat preşedintele 

juriului. 

- Tabloul se intitulează: "Lenin în Polonia", tovarăşe 

preşedinte. 

- Da?! Şi s-ar putea şti, cine-i femeia? 

- E Krupskaia. 

- Şi bărbatul? 

- Bărbatul e Felix Edmundovici Dzerjinski, tovarăş 

de nădejde al lui Lenin. 

- Dar Lenin unde e? 

- Unde să fie? În Polonia... 
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În Moscova anilor '60, Iţic, cetăţean sovietic, se 

întâlneşte cu Ştrul, prietenul lui din copilărie, în prezent, 

un prosper cetăţean american. 

- Cum te-ai îmbogăţit?, întrebă curios Iţic. 

- Cum eram foarte sărac, m-am dus odată pe peluza 

din faţa Casei Albe şi am început să mănânc dintr-o căpiţă 

cu fân. M-a văzut Preşedintele, m-a chemat înăuntru, s-a 

înduioşat de situaţia mea, a aranjat ca să capăt un mic 

capital, l-am investit cum trebuie şi iată-mă bogat. 

Iţic, prinzând din zbor ideea, a doua zi se instalează 

lângă zidul Kremlinului şi începe să rumege un şomoiog de 

fân, tocmai când trecea pe acolo Hrusciov cu suita. Se uită 

la Iţic şi i-a spus ritos: 

- Băi, tovarăşe, ia apucă-te să mănânci acuma iarbă. 

Fânul lasă-l pentru la iarnă. 

 

  

ERECŢIA SOVIETICĂ 

La o unitate militară din nordul Siberiei, inspecţia de 

dimineaţă. Ger năpraznic, comandantul trecea în revistă 

compania aliniată pe două rânduri. În dreptul unui soldat, 

se opreşte: 

- Ce ţi-ai băgat în pantaloni, de-ţi stau aşa umflaţi în 

faţă, soldat? 

- Nu mi-am băgat nimic, să trăiţi, e chestia aia cu 

care facem copii... 

 - Cum, soldat?, se minună comandantul,  pe un astfel 

de ger îţi mai stă sculată?! Cum vine minunea asta? 

- Păi, dac-aşa m-a prins îngheţul... 
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La radio Erevan sosi următoarea întrebare: 

- În Elveţia se poate construi socialismul? 

- O comisie guvernamentală a studiat posibilităţile 

producerii acestui eveniment, la faţa locului. După o 

analiză temeinică şi îndelungată, comisia a dat verdictul: 

"În Elveţia nu se poate construi socialismul, pentru că nu 

se poate face o greşeală atât de mare într-o ţară atât de 

mică." O parte din membrii comisiei au fost însă de altă 

părere: "Se poate, dar e păcat!" 

 

  

La şedinţa Prezidiului Sovietului Suprem, Hrusciov 

anunţă: 

- Dragi tovarăşi, am să vă dau o veste bună şi una 

rea. Vestea cea bună este că un colectiv de savanţi sovietici 

a izbutit s-o învie pe mama lui Stalin. Iar vestea cea rea: ea 

este din nou gravidă! 

 

  

Transiberianul opri într-o gară mică, pierdută în 

imensitatea Siberiei. După vreo jumătate de oră de 

aşteptare, un călător întrebă pe un feroviar: 

- De ce stăm atât aici? 

- Mecanicul schimbă locomotiva. Călătorul se 

retrase liniştit, dar după altă jumătate de oră, întrebă iar: 

- N-au mai schimbat odată locomotiva aia? 

- Da. 

- Şi atunci, de ce nu plecăm? 

- Au schimbat-o pe votcă... 
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La unul dintre multele congrese ale PCUS, un orator 

perorează: 

- Când pronunţăm numele sfânt al lui Lenin, ne 

gândim la Revoluţie. Şi când spunem Revoluţie, ne gândim 

la Lenin, tovarăşi! 

În timpul ovaţiilor prelungite, Ivan îi şopti lui 

Stepan: 

- Şi uite aşa, de zeci de ani, una spunem şi alta 

gândim! 

 

  

- Stoi, Nataşa, stoi!, răcnea Alioşa, fugărind-o pe 

biata Nataşa. 

Şi fugi, şi fugi, până se împiedică de o piatră şi căzu. 

- Alioşa, zise ea gâfâind, întorcându-se cu faţă în sus, 

lasă-mă măcar să-mi scot fusta, să n-o rupi, că alta n-am... 

- Ce fustă? Eşti nebună? Mie să-mi dai cotizaţia! 

 

  

La cursurile organizate în Germania Democrată, 

conform prevederilor Tratatului de la Varşovia, soldaţii 

sovietici trimit o delegaţie la comandatul lor: 

- Tovarăşe general, nu s-ar putea să ne schimbăm şi 

noi chiloţii o dată pe săptămână ca şi colegii noştri, soldaţii 

germani? 

- Ba da, zise generalul, e o iniţiativă bună. Să fie 

numit un responsabil cu rufăria, care să vă organizeze în 

grupe de câte doi, urmând ca în cadrul grupelor, o dată pe 

săptămână, să vă schimbaţi chiloţii între voi! 
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Patru turişti ruşi intrară în berărie, la Braşov. 

Chemară chelnerul şi comandară patru halbe. Chelnerul le 

aduse berea şi setul de cartoane care vin puse sub halbe, 

ca să nu se păteze faţa de masă şi ca să poată socoti mai 

bine câte beri a adus la masa respectivă. Au băut ruşii 

berea si au mai comandat un rând. Când aduse chelnerul 

halbele şi cartoanele, luă halbele goale şi văzu că primul 

rând de cartoane dispăruse. Când le aduse al treilea rând, 

văzu că şi al doilea rând de cartoane dispăruse. 

- Aha, ăştia vor să mă înşele! Şi puse berea pe masă, 

fără cartoane, apoi vru să plece. 

- Tavarişci, tavarişci, îl luă un rus de mânecă. Eta 

berea, a biscuiţi gde? (Asta-i berea, dar biscuiţii unde-s?) 

 

  

La un bar din Bucureşti se aşezară la băute trei ruşi. 

Comandară trei sute de vodcă şi le raseră cât ai clipi din 

ochi. Mai comandară un rând şi-l băură şi pe acesta. Şi încă 

unul, şi încă unul, până când, la al zecelea rând, unul dintre 

ei zise către barman: 

- Toliko dva! (Numai două!) 

- Dar ce s-a întâmplat cu prietenul dv, s-a îmbătat? 

- Nu, el şofer... 

 

  

La concursul unional al trusturilor pentru materiale 

de construcţii, standul aparţinând KGB-ului a luat marele 

premiu cu un material compozit numit Micro-Betoane. 

Reţeta: 60% betoane şi 40% microfoane. 
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Specialiştii sovietici au construit un supercomputer, 

pentru a calcula distanţa rămasă până când Uniunea 

Sovietică va ajunge în comunism. Calculatorul, până la 

urmă, a dat răspunsul: 10.000 km. La următorul Congres al 

PCUS, această estimare a fost adusă la cunoştinţa 

participanţilor. 

-Dragi tovarăşi, se pronunţă un orator, după cum 

spunea marele Lenin, dacă fiecare plan cincinal constituie 

un pas înainte către comunism, fiecare dintre noi poate 

afla cât ne-a mai rămas până la împlinirea visului nostru... 

 

  

- Ce înseamnă un "an mediu", atunci când e vorba de 

producţia agricolă? 

- În economia sovietică, un "an mediu" înseamnă un 

an mai prost decât cel care a trecut, dar mai bun decât cel 

care urmează... 

 

  

- E adevărat că în Elveţia, care este o ţară fără ieşire 

la mare, a luat fiinţă de curând Ministerul Marinei? 

- E adevărat; mai nou, Elveţia are un minister al 

marinei. Să nu vă mire, în fond şi la noi, în URSS, există un 

minister al Justiţiei. 

 

  

- Vedeţi, le spuse barmanul unor consumatori 

cusurgii, dintr-un bar din Moscova, după un litru de vodcă, 

deja vi se pare că avem televizor color! 
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Activistul de partid care răspundea de colhozul 

"Victoria comunismului", a decretat: 

- Deoarece colhozul vostru nu şi-a îndeplinit planul 

la lână, bătrânilor din sat li se vor tăia bărbile, iar părul 

strâns va fi trimis la baza raională de colectare! 

Frizerul a şi trecut la treabă, bătrânii aşteptau la 

rând foarte supăraţi, când din frizerie se auzi un hohot 

prelung de râs. 

- Să ştiţi că Stepan Stepanovici s-a stricat pe cap de 

supărare, zise unul. 

- Da' de unde, replică frizerul, a citit în "Pravda" 

locală că nici colhozul vecin nu şi-a îndeplinit planul... la 

ouă... 

 

  

La Olimpiada de la Moscova, şeful comitetului de 

organizare dă buzna în cabinetul lui Brejnev, foarte 

supărat:  

- Tovarăşe secretar general, au venit chinezii! 

 - Foarte bine! Cazaţi-i ca şi pe ceilalţi sportivi, în 

satul olimpic. 

- N-o să putem.  Au venit toţi! 

 

  

Două moscovite discutau la o coadă la carne. 

- Ai auzit de Tatiana? 

- Am auzit, oftă cealaltă. Ce noroc pe capul ei: 

bărbatul-bărbat, ibovnicul-ibovnic şi acum, uite, i-a picat şi 

un viol în grup, de 5 persoane... 
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Timpuri moderne la un bar din Moscova. Doi tipi 

discută: 

- Am impresia că Mişa e amantul nevestei tale. 

- Exclus! 

- Cum poţi să fii atât de sigur? 

- Foarte simplu! Mişa e amantul meu! 

 

  

CARNETUL DE NOTE 

- Când şi în ce condiţii, soseşte o întrebare la radio 

Erevan, a lansat marele Lenin celebra sa chemare: 

"Învăţaţi, învăţaţi şi iar învăţaţi!"? 

- Când a văzut carnetul de note al lui Stalin! 

 

  

- Un cetăţean sovietic poate încasa 10 ani de lagăr, 

dacă a afirmat în public că mareşalul Jucov este un idiot? 

- Chiar dacă este adevărat ce se spune despre 

mareşal, această informaţie nu poate fi făcută publică, 

deoarece constituie un secret de stat al Uniunii Sovietice. 

 

  

Brejnev se întorsese de la Roma, unde-l vizitase pe 

Papă.  Membrii Biroului Politic au întrebat: 

- Ei, tovarăşe secretar general, cum au decurs 

convorbirile? 

- În general, nu am avut discuţii in contradictoriu şi 

până la urmă am căzut de acord: Dumnezeu a creat lumea, 

dar cu ajutorul clasei muncitoare... 
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- Cu armamentul nostru modern, puternica noastră 

Armată Roşie va putea distruge puhoiul unei eventuale 

armate chineze invadatoare? 

- Va putea, răspunde radio Erevan, cu condiţia ca 

ultimile rânduri să nu facă copii! 

 

  

- E adevărat că filmul polonez "Baba o dă soldatului" 

este un film erotic? 

- Mai întâi că filmul nu e polonez, ci sovietic, nu se 

numeşte "Baba o dă soldatului", ci "Baladă soldatului" şi, 

în fine, nu e un film erotic, ci eroic! 

 

  

Radio Erevan: 

- Se poate face dragoste în Piaţa Roşie? 

- Îi răspundem tânărului nostru ascultător că, 

teoretic, se poate, dar vă avertizăm că vor fi foarte mulţi 

sfătuitori! 

 

  

- De ce i-a învins Israelul pe egipteni în şapte zile? 

- Pentru că egiptenii au avut consilieri militari 

sovietici... 

- Şi ce-are a face? 

- Păi, ei le-au recomandat egiptenilor: procedaţi la 

fel cum am procedat noi cu francezii în 1812. Lăsaţi 

duşmanul să pătrundă cât mai adânc în teritoriul egiptean, 

aşteptaţi să vină iarna şi apoi atacaţi! 
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- Ce este un deviaţionist? 

- Ne bucură faptul că pe dv. vă interesează 

problemele vieţii de partid, aşa că vă răspundem bucuroşi: 

un deviaţionist este acel membru al partidului care merge 

neabătut înainte, fără să-i pese dacă partidul a luat-o la 

stânga sau la dreapta... 

 

  

Agenţia TASS transmite: "În vreme ce tractoarele 

noastre efectuau, în mod paşnic, arăturile de toamnă pe 

terenurile agricole aflate la graniţa cu China, au fost 

atacate în mod mişelesc de către aviaţia de asalt chineză, 

cu rachete aer-sol şi au fost nevoite să se apere, doborând 

7 avioane."  

Agenţia de ştiri "China Nouă" declara: "În timp ce 

aviaţia noastră utilitară împrăştia îngrăşăminte pe 

terenurile aflate la frontiera cu Rusia Sovietică, au fost 

atacate, în mod josnic, cu rachete aer-sol, de către 

tancurile sovietice masate la frontieră şi au fost obligate să 

riposteze, distrugând 11 tancuri." 

Agenţia română AGERPRES este împuternicită să 

declare: "În săptămâna care s-a scurs, la frontiera sovieto-

chineză a avut loc un colocviu pe teme de agricultură." 

 

  

O tânără ascultătoare întreabă la Radio Erevan: 

"Este recomandabil să ne culcăm cu fereastra deschisă?" 

- După părerea noastră, i se răspunde, cel mai bine 

este să vă culcaţi cu un bărbat, de preferinţă sovietic! 
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- Care este, după părerea postului de radio Erevan, 

deosebirea fundamentală între capitallism şi socialism? 

- Clasicii marxism-leninismului au definit această 

deosebire de mult: în capitalism, omul este exploatat de 

către om, pe când în socialism, este invers... 

 

  

- Un ascultător de-al nostru, declara postul de radio 

Erevan, care credem că foloseşte foarte des serviciile 

căilor ferate sovietice, ne întreabă: „Se poate lua de la 

closet o boală venerică?” 

- Se poate, îi răspundem noi, dar considerăm că e 

foarte incomod... 

 

  

La radio Erevan, rubrica "Sfatul Medicului". Un 

ascultător se interesează: 

- Dacă eu am diabet, iar soţia mea are acea scurgere 

vaginală alb-gălbuie care ni s-a spus că se numeşte 

leucoree, putem să facem un copil? 

- Puteţi, dar sfatul nostru este că e mai bine să faceţi 

bezele... 

 

  

- Tata, Ceapaev, vestitul erou al războiului civil, el şi 

ordonanţa lui, au fost negri? 

- Ce-i cu prostia asta? Au fost ruşi de-ai noştri, de 

unde ai scos tu că au fost negri? 

- Păi, albii îi fugăreau tot timpul... 
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Stalin către Beria: 

- Începând de azi, trebuie să înceteze toate 

execuţiile. Acesta este un ordin si trebuie explicat 

poporului. Cei care nu ascultă de el, trebuie împuşcaţi. 

 

  

Clinton şi cu Elţîn se îmbrăţişează. 

- În sfârşit, exclamă Clinton, ne-am dezarmat 

complet! 

- De acum putem avea încredere unul în altul!, 

adaugă Elţîn. 

- Gata cu efuziunile! Marş înapoi în celulă!, strigă 

gardianul chinez. 

 

  

Învăţătoarea întreabă la şcoală:         

- Copii, de ce iubim noi Rusia? 

- Pentru că ne-a ajutat de două ori să ne eliberăm: o 

dată de sub turci şi a doua oară de sub jugul fascist. 

- Şi America, de ce urâm noi America? 

- Pentru că nu vrea nici măcar o singură dată să ne 

elibereze! 

 

  

- Gospodin Ivan, de ce l-ai alungat pe fiul dumitale 

de acasă? 

- Era beat... 

- Şi de ce l-ai şi bătut? 

- Eram beat! 
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După comunism, Alioşa găseşte într-un sertar, 

uitată, o bancnotă de 100 de ruble. 

- Mamă, ce-i asta? 

- O bancnotă de 100 de ruble. 

- Ce-s alea ruble? 

- Ruble, adică bani. 

- Dar ce-s ăia bani? 

- Uite, pe vremuri, dacă dădeai o hârtie din asta, 

atunci căpătai în schimb, să zicem, 1 kg de carne. 

Copilul se gândeşte puţin şi întreabă iar: 

- Dar ce-i aia carne? 

 

  

- Un moscovit ne întreabă, relatează postul de radio 

Erevan, dacă e adevărat că la noi, în URSS, porumbul 

creşte ca stâlpul de telegraf? 

- Da, îi răspundem, la noi porumbul creşte ca stâlpul 

de telegraf, uneori şi mai rar! 

 

  

MOTIVE 

Un evreu rus îşi depusese dosarul pentru a emigra. 

- Ce motive aveţi pentru a emigra? 

- Motivele sunt două. Primul este că vecinul meu de 

bloc îmi spune mereu că, în curând, puterea sovietică va 

dispărea şi, odată cu ea, eu şi familia mea vom pieri. 

- Vecinul dumitale este un tâmpit! Puterea sovietică 

nu va dispărea niciodată! 

- Păi, acesta ar cam fi al doilea motiv... 
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În perioada vizitei lui Hruşciov în Statele Unite, pe 

panourile de afişaj din Moscova apăruseră pentru prima 

dată în istoria statului sovietic portretul unui preşedinte al 

SUA alături de cel al liderului sovietic. Uitându-se la 

panoul de afişaj, Stepan Stepanovici strigă: 

- Porcule! 

Apărut ca din pământ, un miliţian îl înşfacă: 

- Pe cine faci tu porc? 

- Pe preşedintele Kennedy, tovarăşe miliţian, jur! 

- Gura!, urlă miliţianul, arându-i un baston. Las' că 

ştim noi cine-i porcul. 

 

  

Un fost activist de partid este intervievat de un 

reporter străin: 

- Scuzaţi-mă că vă pun o astfel de întrebare: aţi 

reuşit să sesizaţi unde a fost eroarea în ideologia 

dumneavoastră? 

- În Roma antică s-a stabilit că "Adevărul este în 

vin", iar noi am făcut greşeala să-l căutăm timp de 70 de 

ani în vodcă! 

 

  

Iţic Mendelovici, evreu rus, lua mereu cuvântul la 

adunările de partid, unde se declara mereu de acord cu 

antevorbitorii săi. 

- Tovarăşe Iţic, îi spuse secretarul de partid, dar 

dumneata n-ai niciodată o părere proprie? 

- Ba da, dar ţin să vă spun că nu sunt de acord cu ea! 
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Aflat în vizită la New York, Hruşciov este dus să 

viziteze şi un bordel de lux. După ce probează serviciile 

casei cu cea mai frumoasă angajată, acesta întreabă: 

- Cât costa? 

- Pentru dumneavoastra tariful ar fi 1.000 de dolari. 

- Şi vă permiteţi pentru seara asta o asemenea 

pierdere? 

- Nu e nicio pierdere, reţeaua CNN, care a asigurat 

transmisia pe tot teritoriul SUA, ne-a oferit deja o sumă de 

1.000.000 de dolari. 

 

  

STRIPTEASE SOVIETIC 

Strict numai pentru membrii Biroului Politic s-a 

decis ca, pentru prima oară în istoria Uniunii Sovietice, să 

se prezinte un spectacol de striptease. 

Într-o sală mică, în faţa unui public selecţionat cu 

grijă, apăru în sunetele unui marş revoluţionar 

pornografic, cântat la balalaică, solista: colhoznica 

fruntaşă Elena Suskracinskaia, o tovarăşă de peste 100 kg, 

veterană de război, decorată cu numeroase ordine şi 

medalii, care acceptase cu greu să joace acest rol. În 

aplauzele asistenţei, îşi scoase mai întâi pufoaica, o aruncă 

în sală (aşa cum fusese instruită), apoi pâslarii şi pe urmă 

obielele, pe care le flutură şi le aruncă şi pe ele, în sală. 

Primele rânduri căzură secerate de miros, spectacolul se 

întrerupse şi apăru pe scenă prezentatorul: 

- Vedeţi, dragi tavarisci, ce spectacole împuţite şi 

neigienice se pot prezenta în străinătate?! 
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Lenin, Stalin, Hruşciov şi Brejnev călătoreau cu 

trenul. La un moment dat, acesta se opreşte în plină 

câmpie rusă, fără ca nimeni să poată da o explicaţie. 

- Propun să apelăm la sprijinul proletariatului 

internaţional, spuse Lenin. Prin solidaritatea clasei 

muncitoare de pretutindeni vom ieşi din impas. 

- De vină nu pot fi decât mojicii şi sabotorii din 

regiune, enunţă Stalin. Se ştie că lupta de clasă se ascute 

încontinuu şi va trebui să chemăm NKVD-ul şi să punem 

mitraliera pe ei. Cei care vor scăpa - în lagăr cu ei! 

- Nu va fi nevoie, interveni Hruşciov. Vom lansa 

lozinca întrecerii cu feroviarii americani şi, în cel mult trei 

cincinale, vom depăşi Statele Unite, cu efect direct în 

situaţia de faţă când cred că vor izbuti sa urnească trenul 

din loc. 

- Ea nu vă înţeleg, zise Brejnev legănându-se uşor pe 

canapeaua lui, deşi trenul stătea pe loc, de ce vă faceţi 

probleme? Nu vedeţi că trenul merge? 

 

  

Un locuitor destul de naiv al peninsulei Ciukotka 

intră într-o frizerie. 

- Cum să vă tund?, întrebă frizerul. La zero sau stil 

"Livada canadiană"? 

- La zero! 

După ce a fost tuns, omul nostru se uită în oglindă şi 

spuse: 

- Nu-mi place aşa, mai bine tundeţi-mă în stil 

"Livada canadiană". 
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Nevasta lui Gorbaciov, Raisa, se afla în pat cu un 

amant. La un moment dat, auziră cum cineva încerca să 

deschidă uşa cu cheia. 

- Să ştii că s-a întors Mişa!, zise amantul speriat. 

- Şi ce-i cu asta, doar nu ne-a găsit la băute! 

 

  

Ivan Ivanovici, cetăţean sovietic şi vechi membru de 

partid, făcea de gardă la "butonul roşu" de la care se poate 

declanşa atacul atomic. Noapte, frig, încălzirea nu merge, 

Ivan scoate o sticlă de vodcă şi, din când în când, mai trage 

câte o duşcă. Spre dimineaţă şi mai ales sub influenţa 

băuturii, adoarme şi capul îi cade pe butonul roşu. Speriat, 

se trezeşte şi aduce butonul în poziţia iniţială. La ieşirea 

din tură, el raportă comandantului incidentul: 

- Te felicit, Ivan Ivanovici, de aşa oameni drepţi şi 

cinstiţi avem nevoie. Cât despre Australia... mai dă-o 

încolo, mai sunt încă 5 continente! 

 

  

La un congres internaţional de tehnologie avansată, 

delegaţia germană a prezentat o fibră de carbon mai 

subţire decât firul de păr. 

Delegaţia americană a luat firul şi i-a dat o gaură 

longitudinală. 

Delegaţia japoneză i-a făcut filet şi în interior şi în 

exterior. 

Delegaţia rusă a luat firul şi a scris pe el: "Made in 

URSS". 
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În closetul unui mare restaurant din Moscova, dă 

buzna Ivan, începând încă de la intrare să se descheie la 

pantaloni. 

- Tavarişci, tavarişci, se indignează îngrijitoarea, ieşi 

afară! Aici e pentru femei... 

 - Dar ce am aici în prohab pentru cine crezi că e? 

 

  

Stepan Stepanovici este condamnat la 10 ani de 

deportare în Siberia. 

- Eşti mulţumit cu pedeapsa primită pentru păcatele 

tale faţă de puterea sovietică?, întrebă judecătorul. 

- Tovarăşe judecător, este ştiut de toată lumea că 

Statele Unite sunt o ţară capitalistă aflată pe marginea 

prăpastiei, care exploatează la sânge pe oamenii muncii 

americani pentru a obţine un profit maxim şi unde există 

şomaj, rasism, criminali, droguri si Mafie. 

- Da, şi? 

- Ar trebui ca, drept pedeapsă pentru păcatele mele, 

să fiu deportat nu în Siberia noastră dragă, ci în Statele 

Unite... 

 

  

Alexei Alexeevici Bulaev, sătul de tranziţia rusă, 

încercă să treacă prin tranziţia noastră, spre Germania. La 

graniţă este prins de grăniceri, care, ascultându-i 

boscorodeala, îl cataloghează drept „idiot”. Auzindu-i, 

Bulaev, le spuse bucuros: 

- Da, idiot v Germanii! (Da, merg în Germania). 
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Ivan şi Stepan, după ce a sosit ora închiderii la 

crâşmă, au venit acasă la Ivan, ca să continue cu băutul. La 

un moment dat, vodca se termină şi Ivan îi spuse lui 

Stepan: 

- Du-te tiptil în dormitor şi adu sticla de lângă pat! 

- Ivane, zise Stepan întorcându-se cu sticla, ştii că 

nevastă-ta e cu unul în pat şi fac amor? 

- Ssst, vorbeşte mai încet, ca să nu se prindă. Asta-i 

sticla lui! 

 

  

- Când soseşte trenul de 10 şi 15 minute?. întrebă 

Alioşa la ghişeul de informaţii al gării. 

- Imediat după locomotivă, tovarăşe! 

 

  

În timpul conflictului ruso-chinez, la Kremlin soseşte 

prin poştă un sac. A fost deschis, l-au găsit plin cu seminţe 

de mac şi cu un bileţel pe care scria: "Atâţia venim! Mao." 

După o săptămână, sacul este retrimis la Pekin. 

Chinezii îl desfac, găsesc macul măcinat şi un alt bileţel: 

"Aşa vă trimitem înapoi! Brejnev." 

 

  

Nataşa intră într-un sex-shop deschis de curând la 

Moscova. După ce se uită îndelung la tot felul de organe 

genitale masculine artificiale, zise către vânzătoare: 

- Aş dori să-l cumpăr pe cel roşu... 

- Îmi pare rău, nu e de vânzare. E termosul meu. 
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- Alo, secţia a IV-a de miliţie?  

- Da, tovarăşe, secţia a IV-a. 

- Dumneavoastră aveţi grijă de femeile părăsite? 

- Da, dar de ce întrebaţi? 

- Daţi-mi şi mie una mai tânără, mai pe seară, ca să 

am grijă de ea! 

 

  

Pe acoperişul Kremlinului se întâlnesc două pisici. 

- Miau!, zise una dintre ele. 

- Mi la u!, replică cealaltă. 

- Ce-ai zis, că nu te-am înţeles? 

- Nici n-aveai cum. Am început să învăţ limba 

chineză şi tocmai repetam! 

 

  

La şedinţa de partid, Ivan se ridică şi spuse: 

- Tovarăşe secretar, noi, cei din schimbul I, am 

hotărât să lucrăm nu 8 ore, ci 12 ore pe schimb! 

 - O iniţiativă excelentă! Te felicit, Ivane!  

Se ridică şi Stepan: 

- Şi noi, cei din schimbul II, am hotărât să lucrăm 12 

ore pe schimb! 

- Bravo vouă! Şi pe voi vă felicit, spuse secretarul. 

Se ridică şi Alioşa: 

- Şi noi, cei din schimbul III, vom lucra la fel, 12 ore 

pe schimb... 

-Tovarăşe Alexei, e lăudabilă iniţiativa voastră, dar 

ştiţi, e schimbul III, e greu. Nu cred că se poate! 
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- Ba se poate, tovarăşe secretar, că, decât să mergem 

acasă, ca să ne regulăm nevestele şi să ne nască nişte 

tâmpiţi ca Ivan şi Stepan, mai bine stăm aici şi lucrăm până 

ne dăm duhu'... 

 

  

REŢETAR 

La un crematoriu moscovit, unde se afla şi un centru 

de materiale refolosibile (loc în care se recupera grăsimea 

de la cei incineraţi pentru a se face din ea săpun), pe 

peretele atelierului era afişat reţetarul:  

 2 directori pentru grăsime, 

 1 secretară pentru aromă, 

 1 secretar de partid pentru tărie,  

 1 soacră drept sodă caustică. 

 

  

Stalin trebuia să viziteze o şcoala elementară din 

Moscova. Pentru ca vizita să iasă bine, învăţătoarea îşi 

instruia şcolarii: 

- Copii, când mă veţi vedea că-mi duc mâinile la ochi, 

toţi  strigaţi în cor: Stalin, Stalin! 

Soseşte Stalin şi întreabă: 

- Copii, care-mi poate spune o poezie? 

- Eu, se ridică un băieţel:  

Are mama un căţel,  

Cine-l pupă-n dos pe el? 

- Vai de mine!, strigă învăţătoarea acoperindu-şi de 

ruşine faţa, cu mâinile. 

- Stalin, Stalin!, strigară în cor copiii. 
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În fosta URSS, un reporter american aflat în vizită de 

documentare observă, pe malul râului Moscova, doi inşi 

dintre care unul săpa gropi şi celălalt le astupa. Intrigat, 

reporterul se apropie de ei: 

- Bună ziua! Ce faceţi dv. aici? 

- Ce se vede! Muncim. 

- Dar-nu prea înţeleg care e rostul muncii dv... 

- Păi, unul din noi sapă groapa şi celălalt o astupă. De 

fapt trebuia să fim trei, dar Stepan nu a venit la lucru. El 

trebuia să pună pomul, dar pentru asta noi nu ne oprim cu 

lucrul. 

 

  

Într-un cimitir din Moscova, un vizitator citeşte pe o 

cruce: "Aici odihneşte Ivan Matveevici Korneev, care a 

fumat toată viaţa lui numai ţigări Kazbek." Pe altă cruce, 

scria: "Aici odihneşte Igor Vasilievici Polzunov, care toată 

viaţa lui a băut numai vodcă Krepkaia." În sfârşit, pe o a 

treia cruce se putea citi: "Aici nu odihneşte nimeni, pentru 

că tatăl său a folosit numai prezervative Protex." 

 

  

DILEMA 

Un elev rus cu origini evreieşti are o dilemă: 

- Mama, eu ce sunt: evreu sau rus? 

- Rus, dragul mamei, dar ce-ţi veni? 

- Un coleg are un căţeluş de rasă de vânzare şi mă 

gândeam cum să procedez: să mă tocmesc cu el sau să i-l 

iau cu forţa... 
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Radio Erevan, Poşta ascultătorilor: 

- Un ascultător cu vechi state în funcţii de conducere 

în partid este în prezent înlăturat de la putere şi ne 

întreabă dacă mai poate ocupa vreodată posturi de 

conducere. La care noi îi răspundem: "Nu, tovarăşe 

Hruşciov!". 

 

  

În prima zi de Paşti, la intrarea în Kremlin, Stalin 

este întâmpinat de portar: 

- Hristos a înviat, Iosif Visarionovici! 

- Mulţumesc! 

Şeful de cabinet îl întâmpină în uşă: 

- Hristos a înviat, Iosif Visarionovici! 

- Mulţumesc, mi s-a raportat! 

 

  

Întrebare la radio Erevan: 

- De ce se spune că, în prezent, capitalismul stă pe 

marginea prăpastiei? 

- Ca să se uite la noi! 

 

  

- Cum trebuie procedat ca să nu mai facem copii?, 

întrebă o ascultătoare a postului de radio Erevan. 

- Beţi un pahar cu apă! 

- Dar nu vă supăraţi, când să beau paharul de apa, 

înainte sau după? 

- În loc de... 
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Venind odată Kennedy în vizită la Hruşciov, îl 

găseşte pe acesta citind "Capitalul" lui Marx. 

- Ce se spune în cartea aia?, se interesă Kennedy. 

- Spune că socialismul este groparul capitalismului. 

În timpul vizitei de răspuns, pe masa lui Kennedy 

Hruşciov vede o Biblie. 

- Ce se spune în cartea aia?, întrebă Hruşciov. 

- Cine sapă groapă altuia, cade singur în ea... 

 

  

REPARTIZAREA 

La Moscova se organizează repartiţia absolvenţilor 

unei facultăţi din cadrul Institutului Politehnic . 

- Şeful de Promoţie, Ivan Ivanovici, media 10, este 

repartizat la o uzină din Moscova. 

- Mulţumesc Partidului şi tovarăşului Stalin care ne-

a asigurat condiţiile minunate de învăţătură şi de muncă!, 

zise el în aplauzele asistenţei. 

- Urmează, Stepan Stepanovici, media 9, care este 

repartizat la Leningrad. 

- Mulţumesc din inimă Partidului şi iubitului nostru 

conducător, tovarăşului Stalin, pentru tot ce-a făcut pentru 

noi studenţii. 

- În sfârşit, ultimul din această promoţie, Bulan 

Bulaevici, media 5, este repartizat la Vladivostok... 

Bulaevici ceru şi el cuvântul: 

- Mulţumesc din inimă ţarului Petru I că a extins 

imperiul rus până acolo, că altfel rămâneam fără 

repartizare! 
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Întrebare la radio Erevan: 

- Cum sunt numiţi cei patru clasici ai marxismului? 

- La această întrebare, putem răspunde: Barbă albă 

– Marx, Barbă neagră – Engels,  Barbă cioc – Lenin,  Barbă 

deloc – Stalin. 

 

  

Dintr-un naufragiu, se salvează pe o insuliţă: doi 

francezi şi o franţuzoaică, doi englezi şi o englezoaică şi 

doi ruşi şi o rusoaică. După trei luni petrecute pe insulă, 

femeile s-au adunat la taifas: 

- La noi, zice franţuzoaica, s-a stabilit rapid cine să-

mi fie soţul şi cine amantul... şi s-a trecut la treabă, aşa că 

nu am de ce să mă plâng! 

- Ba eu am, zise englezoaica, pentru că nici după trei 

luni nu s-au atins cei doi blegi ai mei de mine, şi asta 

pentru că nu au găsit pe nimeni care să îi prezinte 

doamnei pe cei doi domni... 

- La mine e un adevărat calvar, se plânse Nataşa. 

Ruşii mei mă călăresc toată noaptea, când unul, când altul, 

dimineaţă dorm, iar eu trebuie să spăl, să gătesc, să le pun 

masa şi când se trezesc, fac şedinţă cu mine şi mă critică că 

de ce sunt curvă! 

 

  

- Cum îşi dădeau bineţe comuniştii sovietici de 

Sfintele Paşti? 

- Tovarăşul a înviat! 

- Sunt de acord! 
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La şedinţa de partid la care secretarul a fost ales cu 

unanimitate de voturi, acesta ceru membrilor de partid: 

- Tovarăşi, vă rog să-mi faceţi recomandări pentru 

munca mea viitoare! 

Unul îi recomandă să fie principial, altul exigent şi, 

totuşi, mai apropiat de oameni. Tovarăşul Bulaev spuse: 

- Eu îi recomand tovarăşului să mă pupe în fund! 

 După ce trecu uluirea sălii, se auziră strigăte: 

- Afară cu el! Afară! 

- Nu, nu afară, tovarăşi! Aici, de faţă cu toată lumea!, 

ceru Bulaev. 

 

  

La o adunare generală a colhozului "Victoria" se 

dezbăteau soluţii pentru rentabilizarea activităţii, cu 

scopul găsirii de noi surse. 

- Tovarăşi, le zise preşedintele, trebuie să ne apucăm 

să creştem albine ca sursă aducătoare de noi venituri. 

- Tovarăşe preşedinte, se scuză Bulaev, dar e 

adevărat că ţara noastră "exportă" în fiecare an, în Israel, 

circa 10.000 de evrei? 

- E adevărat, dar noi aici discutam despre albine. 

- Dar, tovarăşe preşedinte, e adevărat că pentru 

fiecare evreu, Israelul ne plăteşte câte 10.000 de dolari? 

- E adevărat, dar noi aici dezbatem problema 

creşterii albinelor, aşa că să referim strict la subiect! 

- Păi, la el mă refer, că dacă pentru fiecare evreu 

primim câte 10.000 de dolari, atunci cred că e mai rentabil 

să creştem evrei, nu albine... 
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Păţanie mare: Colhoznica Maria Suskracinskaia, 

mulgătoare fruntaşă, a rămas gravidă. Se convocă 

adunarea organizaţiei de partid, unde fu aspru criticată, ba 

chiar se propuse excluderea ei.  

- Tovarăşi, se ridică Bulaev, ca să-i ia apărarea, 

gândiţi-vă că tov. Maria este singura femeie din colhozul 

nostru care a făcut ceva cu cap şi care va sta în picioare... 

 

  

CONSTRUIREA COMUNISMULUI 

Două puncte pe ordinea de zi în adunarea generală a 

colhozului "Lumina comunismului":  

a) construirea unui staul pentru tineretul bovin, 

b)  unele probleme ale construcţiei comunismului. 

Pe această linie, preşedintele colhozului spuse: 

- Tovarăşi, întrucât de la raion ni s-a comunicat că în 

stoc nu se află nici o bucată de cărămidă sau chirpici, nici 

un sac de ciment şi nici n-o să fie prea curând, propun, 

tovarăşi, să trecem direct la construirea comunismului... 

 

  

În timpul celui de-al Il-lea Război Mondial, românii 

ajunşi în Rusia au văzut cu ochii lor cât de "bine" se 

trăieşte în socialism. Ruşii se lăudau că ei construiesc 

socialismul, cea mai perfectă formă de societate, care 

asigură omului satisfacerea cât mai deplină a nevoilor sale. 

Văzând sărăcia şi mizeria existentă, un român a hotărât: 

- Dacă acesta este socialismul, înseamnă că noi l-am 

construit de mult! 
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Făcând de gardă la graniţa cu URSS, grănicerul Bulă 

vede plutind pe râul Prut un pepene uriaş. Se aruncă în 

apă, înotă voiniceşte şi ajunse la pepene în acelaşi timp cu 

grănicerul sovietic de pe malul celălalt. 

- Să-l împărţim frăţeşte, propuse Ivan. 

- Nu frăţeşte, m-am săturat de "frăţeşte" cu voi, 

strigă Bulă. Îl facem "juma-juma"... 

 

  

Un rus, un francez şi un român au fost prinşi de un 

grup de canibali. 

- Dacă ne veţi spune fiecare un cuvânt pe care să nu-l 

cunoaştem, vă dăm drumul, dacă nu, vă mâncăm. 

Primul încercă francezul: 

- Caritate... 

- Ştim ce înseamnă: să ai milă de ceva sau de cineva. 

Noi n-o să avem milă de tine şi o să te facem ciorbă! 

- Cosmodrom, zise rusul.  

Se sfătuiră canibalii între ei şi i-au spus: 

- Ştim: e locul de unde lansaţi rachetele. Friptură! 

- Plenară, încercă şi românul, care avussese timp 

mai mult de gândire.  

Se sfătuiră ce se sfătuiră canibalii şi, până la urmă, se 

dădură bătuţi: 

- Nu ştim ce înseamnă, ai scăpat, dar înainte de a-ţi 

da drumul, spune-ne ce e? 

- Plenara e un fel de consfătuire ca a voastră unde se 

adună mai mulţi oameni, dar care nu dezbat soarta unui 

om, ci hotărăsc cum să-i mănânce pe toţi odată! 
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În lumina ultimelor devalorizări ale rublei, Serghei 

Sergheevici se întoarse de la cumpărături cu sacoşa plină 

cu vreo 20 de suluri de hârtie igienică. 

- Serioja, ai înnebunit?, îl luă la rost nevastă-sa. Ai 

prăpădit atâţia bani pe hârtie de budă? Ce faci cu ea? 

- Taci, tu, femeie proastă! Am auzit că vor veni nişte 

vremuri tare căcăcioase şi mi-am zis să ne facem nişte 

rezerve... 

 

  

- Ce eşti supărat, Ivane? 

- Cum să nu fiu supărat? Am tot căutat prin 

magazine şi n-am mai găsit nici făină, nici zahăr, nici ulei. 

- Se apropie cel de-al XXV-lea congres al PCUS... 

- Şi ce legătură are asta cu ce caut eu? 

- Tu din ce vrei să se facă gogoşile de la congres? 

 

  

În Iad, Iosif Visarionovici Stalin se întreţinea cu 

ultimul ţar al Rusiei, Nicolae al II-lea. 

- Dumneata eşti venit proaspăt la noi, Iosif 

Visarianovici, ia spune-ne, ce mai e prin Rusia? 

- Cum o ştii, Nicolai Nicolaevici, cu stepele ei, cu 

gerurile ei, cu pădurile ei de mesteceni. 

- Şi vodci? Vestita noastră vodcă, tot de 65 de grade? 

- Puterea Sovietică a făcut-o de 70 de grade! 

-Şi ziceţi, Iosif Visarionovici, zise ţarul cu dispreţ, că 

a meritat ca pentru 5 grade să faceţi porcăria aia de 

revoluţie, de nici azi nu aţi terminat cu ea?... 
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În timpul unei excursii în străinătate, un rus intră 

într-un bar. 

- Vreau să beau o tărie, îi spuse el barmanului.  

Acesta îl servi cu un brandy. 

- Apă de ploaie!, zise rusul, după ce-l bău. I se dădu 

un gin. 

- Puah! Pentru muieri! Mai tare nu aveţi?  

Fu servit cu un whisky. Rusul îl bău şi se urină pe o 

cizmă. 

- Daţi-mi ceva şi mai tare! 

Barmanul nu mai ştia cu ce să-l servească, aşa că îi 

dădu un pahar cu acid. Rusul îl bău, se urină pe cizma, 

cizma fumegă şi se găuri. 

- Ei da, asta zic şi eu tărie. Mai dă-mi un pahar! 

 

  

- E adevărat că în Siberia, întrebă un ascultător al 

radio Erevan, oile sunt precum leii? 

- Da, au lână doar la gât şi în vârful cozii. 

 

  

Aflând că un om, Karl Marx, a proiectat maşina 

socialismului, Lenin a studiat cu atenţie proiectul, i-a adus 

unele corecturi, apoi a construit maşina. După multe 

decenii de la darea ei în folosinţă, s-a recunoscut oficial că 

maşina, de fapt, nu merge. O comisie de experţi a găsit 

defecţiunea: pe lângă erori de construcţie şi deficienţe în 

exploatare, defectul principal ţinea de proiect. Toată 

energia motorului mergea la claxon... 
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În timpul epurărilor din perioada stalinistă 

antebelică, o delegaţie de ziarişti străini zăreşte din 

întâmplare, într-o sală, nişte sicrie care conţineau 

trupurile neînsufleţite ale unor generali şi mareşali 

sovietici. Fâstâceală, încurcătură, trebuia dată o explicaţie 

ziariştilor. 

- Domnilor, să vedeţi, s-a întâmplat o mare 

nenorocire. La o recepţie, la Kremlin, dată în cinstea 

conducătorilor Armatei Sovietice, aceştia s-au otrăvit cu 

ciuperci... 

- Dar acesta?, zise un ziarist, arătând o urmă de 

glonţ pe tâmpla unui general. 

- Acest general nu a vrut să mănânce ciuperci... 

 

  

- E adevărat, a fost întrebat radio Erevan, că în 

grajdurile din Siberia vacile stau ca şi cărţile în bibliotecă? 

- Da, dar dacă scoţi una, cad toate! 

 

  

Un rus se întâlneşte cu un american. 

- Am auzit, zise americanul, că la voi se cumpără 

carne pentru gătit cu suta de grame. La noi nu există aşa 

ceva, fiecare cumpără o bucată cât de mare îi trebuie. Ce 

faceţi voi cu aşa de puţină carne? Vă ajunge? 

 - Să ştii, spuse rusul, că înainte de revoluţie şi la noi 

se putea cumpăra tot aşa de multă carne, aş zice în prostie, 

dar acum am mai avansat. Voi sunteţi cei rămaşi în urmă! 

Cu mult! 
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Luând act de faptul că lui Tito i s-a amputat un 

picior, ruşii au vrut să-i trimită în dar o proteză. Nu s-a 

luat însă o hotărâre definitivă asupra modului cum să i-o 

trimită: cu '"Crucea Roşie" sau cu "Armata Roşie"... 

 

  

În plină aniversare a centenarului naşterii lui Lenin, 

Ivan Guleav se prezentă la serviciu cu pantalonii necălcaţi. 

- Se poate, Ivane, să vii în halul ăsta la serviciu, în zi 

de sărbătoare?, îl critică şeful. 

- Mă pregătisem să-mi calc pantalonii, dar am o 

singură priză, une era radioul. Pe programul I: Lenin, pe 

programul II: Lenin. Am scos radioul din priză şi am băgat 

televizorul: pe toate cele 5 canale, numai Lenin. Am scos 

televizorul din priză, am vrut să bag fierul de călcat, dar mi 

s-a făcut frică şi nu mi-am mai călcat pantalonii. 

 

  

La Paris intră în funcţiune prima maşină de 

prezicere a viitorului. Primii s-au prezentat americanii şi 

maşina le-a pronosticat: "În anul 2050, stăpâna lumii va fi 

Japonia." Au plătit şi ruşii taxa şi maşina le-a pronosticat: 

"În anul 2050 se va încheia pacea mondială la graniţa 

româno-chineză!" 

 

  

În SUA a rulat filmul "Om bogat, om sărac", în Rusia 

rulează "Om sărac, om sărac", iar la noi "Om trăi ş-om mai 

vedea!" 
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Macaronari şi macaronisme 
 

 

Italiana este singura limba universală 

a gesturilor. 



 

378 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Un italian din Florenţa, cu o mare vânătaie la ochi, 

intră în florăria unui prieten de-al lui, zicându-i trist: 

- Pregăteşte-mi un buchet uriaş de trandafiri pentru 

ziua de naştere a soţiei mele! 

- Dar când va fi ziua de naştere a soţiei tale? 

- A fost ieri; ce, nu se vede? 

 

  

- Domnule inspector, vă rog să mă arestaţi, ceru cu 

sufletul la gură un milanez. M-am certat cu soţia mea, am 

scos pistolul şi am tras. 

- Şi aţi nimerit-o? 

- Păi tocmai aia e, că n-am nimerit-o. Aşa că vă rog să 

mă băgaţi repede după gratii! 

 

  

Doi deţinuţi dintr-o închisoare din Palermo îşi 

relatează faptele pentru care au ajuns acolo. Unul dintre ei 

zice: 

- Erau peste 40 grade C la umbră, aşa că am înjurat 

un carabinier ca să mă bage la răcoare. Am de gând să stau 

până o trece zăpuşeala... 

 

  

Un sicilian se pregătea să părăsească această lume. 

Preotul care venise să-l împărtăşească, îl întreabă: 

- Fiule, eşti gata să-ţi ierţi duşmanii ? 

- Care duşmani, părinte, că eu n-am duşmani! I-am 

lichidat pe toţi! 
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Pietro este oprit de un agent de circulaţie pentru 

viteză excesivă. 

- Dar bine, domnule poliţist, nu mergeam nici cu 60 

km la oră, nici cu 50, nici cu 40, nici... 

- Atenţie, omule, mai ai puţin şi ajungi în marşarier! 

Vezi să nu loveşti pe careva cu spatele! 

 

  

În Italia, cheia puterii Mafiei se află în celebra lege a 

tăcerii: „Cine tace - trăieşte!". Aceasta este o normă atât de 

generală, încât a devenit tipică pentru Sicilia, de unde se 

relatează următoarele: în timpul unei inspecţii, elevul cel 

mai bun din clasă este întrebat de învăţătoare: 

- Spune-mi, Pepino, cine l-a ucis pe Iuliu Cezar? 

- Nu ştiu, doamnă învăţătoare, eu nu am văzut şi n-

am auzit nimic! 

  

  

Familia Pietrangeli face o excursie în America. 

Admirând cascada Niagara, soţia spuse îngrijorată: 

- Luigi, ai închis bine robinetele de la baie? 

 

  

În avionul companiei aeriene Alitalia, un steward 

negru îi servea pe călători cu prăjituri: 

- Cine mai doreşte prăjituri? 

- Eu! Aş vrea eclerul acela cu ciocolată de la 

marginea tăvii. 

- Nu cred că se poate, doamna... acela e degetul meu! 
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Un sicilian, fiind întrebat dacă el este proprietarul 

livezii de măslini, răspunse: 

- Livada e a bunului Dumnezeu! 

- Şi măslinii? 

- Tot ai lui Dumnezeu... Dar să ştiţi că măslinele sunt 

ale mele! 

 

  

Două italience discutau: 

- Prietena mea a dat o mulţime de anunţuri la 

rubrica „Matrimoniale", dar rezultatul a fost nul. 

- Dar bine, până la urmă şi-a găsit un soţ! 

- Păi, despre el vorbeam! 

  

  

Într-un mic orăşel sicilian, un negustor a deschis un 

magazin de trompete şi pistoale. 

- Ei, vecine, cum îţi merg treburile? 

- Bine, nu pot să mă plâng. Sunt cât se poate de 

sigure. Daca vine unul azi şi cumpără o trompetă, mâine 

vine vecinul lui şi cumpără un pistol... 

 

  

Când Franco, la cei 70 de ani ai săi, a vrut să se 

însoare cu o tinerică de 20 de ani, prietenii l-au întrebat: 

- Cum poţi să faci o astfel de prostie? Tu nu te 

gândeşti? Peste 10 ani tu vei avea 80 de ani şi ea 30, peste 

încă 20 de ani tu vei avea 100 şi ea 50, şi atunci, ce-ai să te 

faci cu o astfel de babă? 
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- Ce mai faci, Manolo? 

- Mă bate gândul să scriu o carte de combatere a 

netemeiniciei superstiţiilor. Chiar de mâine pun mâna pe 

condei. 

- De ce nu începi de astăzi? 

- Ei, şi tu! Azi e vineri şi pe deasupra mai e şi 13... 

 

  

Doi automobilişti italieni se regăsesc duminică seara 

la poarta Raiului. Unul dintre ei îl bate pe umăr pe celălalt 

şi îi spune: 

- Ai avut dreptate, maşina dumitale este puţin mai 

rapidă decât a mea... 

 

  

La un teatru din Roma, unde se juca o piesă poliţistă, 

o spectatoare sare în sus, strigând: 

- Unde este ucigaşul? 

La care o voce din spatele ei îi dădu replica: 

- În spatele dumitale, dacă nu te aşezi imediat! 

 

  

Doi hoţi din Roma se întâlnesc pe Via Trevia.  

- Unde te grăbeşti aşa? 

- Mă grăbesc să prind parada modei. Mă duc din 

pură curiozitate profesională. 

- Păi asta mă şi întrebam: ce legătură ai tu cu moda? 

- Vreau să ştiu cum vor fi poziţionate buzunarele în 

moda acestui an... 
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- Domnule doctor, zise infirmiera, de ce încercaţi să 

scrieţi reţetele cu termometrul? 

- Ei, să fie! Iar mi-a luat cineva bisturiul de pe birou... 

 

  

Două italience se confesau. 

- Să ştii, dragă, că am încercat să-i trezesc 

prietenului meu dragostea faţă de animale. Am început cu 

dragostea faţă de nurci şi m-am ales cu blana asta... 

 

  

-Poate să-mi spună cineva cărei familii îi aparţine 

crocodilul? întreabă profesorul. 

-Îmi pare rău domnule profesor, răspunse Caria, dar 

eu nu cunosc nici o familie din care să facă parte crocodili. 

În general, au numai copii, câini şi pisici. 

 

  

Giuseppe era tare la Matematică. La întoarcerea din 

călătoria de nuntă, ajuns acasă, îşi urcă nevasta pe 

cântarul de la baie, apoi începu să socotească: 

- Ştii, dragă, m-a costat exact 17.000 de lire pe kg. 

 

  

- În ultima vreme cred că arăt foarte prost, se 

destăinui o chelneriţă veneţiancă. 

- Da' de unde! Ce te face să crezi una ca asta? 

- Am observat că toţi clienţii pe care-i servesc, 

controlează foarte atent dacă le dau restul în mod corect... 
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Un comis voiajor trage la un hotel, la Roma. O 

cameristă drăguţă îl conduce în camera sa, aranjează patul 

şi apoi îl întreabă:  

 - Doriţi să fiţi trezit la o anumită oră? 

- Da, frumoasa mea, aş vrea să fiu trezit la ora 8... cu 

o sărutare. 

- O să-i transmit dorinţa dumneavoastră portarului... 

 

  

- Toto, de ce nu răspunzi la toate întrebările? în-

treabă profesorul. 

- Ca să am motiv să mai vin la şcoală. Dacă aş şti să 

răspund la toate întrebările, ce rost ar mai avea să mai 

vin? 

 

  

La Grădina Zoologică. 

- Acesta este un şarpe gigantic, Boa constrictor, care 

nu e veninos, dar are o asemenea forţă, că în strânsoarea 

lui poate sufoca un bou, spuse ghidul. 

Din grupul de vizitatori, se auzi o voce de femeie 

îngrijorată: 

- Emilio, dragul meu, nu te apropia prea mult de 

cuşcă!  

 

  

-Toto, ai învăţat fabula „Corbul şi vulpea”? Care 

dintre personajele fabulei îţi place cel mai mult?  

-Cel mai mult îmi place caşcavalul...  
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- Inculpat Luigi Leone, aţi mai fost condamnat? 

- Da, domnule judecător. 

- Pentru ce delict? 

- Pentru izbirea capului de zid. 

- Dar asta nu-i o infracţiune... 

- Da, dar era capul altuia, nu al meu. 

  

  

Maria Luisa se prezintă la fotograf. 

- Am venit după fotografiile de la nuntă. 

- Poftiţi acestea sunt, i le dă fotograful. 

- Ia uite, ce aer de tâmpit are soţul meu! 

- Doamnă dragă, la asta trebuia să vă gândiţi mai 

înainte... 

 

  

Soţia unui scriitor italian este întrebată: 

- De ce staţi noaptea pe lângă soţul dvs., atunci când 

scrie romane poliţiste? 

- Oh, acţiunea este atât de palpitantă şi crimele atât 

de oribile, încât pur şi simplu se teme să rămână singur... 

 

  

Domnul Rossi s-a dus pentru afaceri la Londra, 

rămânând acolo două săptămâni. În acest timp, a plouat 

aproape continuu. După ce achită nota de la hotel, îl 

întrebă pe recepţioner: 

- În ţara asta mai iese câteodată şi soarele? 

- Nu ştiu, domnule, eu am numai 22 de ani... 
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- Aveţi sare amară?, întreabă Branco la farmacie. 

- Avem, dar pentru ce vă trebuie? 

- Pentru soacră-mea. 

- Aveţi reţetă? 

- Nu, dar pot să vă arăt o fotografie de-a ei... 

 

  

Soţii Panteleone trebuiau să plece cu avionul într-o 

excursie prin Europa, dar domnului Pantaleone tare îi era 

frică de călătoria cu avionul. 

- De ce te temi?, îl întreabă soţia. Dacă nu ţi-a sunat 

ceasul de pe urmă, n-are de ce să-ţi fie frică. 

- Fie cum zici, să zicem că nu mi-a sunat ceasul. Dar 

dacă i-a sunat ceasul pilotului? 

 

  

Un turist italian străbătea Peru cu o maşină. 

- Du-mă undeva, îi spuse ghidului, unde pot să văd 

incaşi! 

- Domnule, dacă spuneţi că aţi vizitat Peninsula 

Scandinavă, acolo aţi văzut vikingi? 

 

  

DRAGOSTE ITALIANĂ 

- Flavio, tu mă mai iubeşti? 

- Draga mea, nu ştiu ce obicei ţi-ai luat, că revii 

mereu la un subiect pe care îl credeam deja încheiat atunci 

când ne-am căsătorit. De ce nu mă întrebi dacă-mi place să 

mănânc zilnic ravioli? 
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- Să ştii că Giannina e o fată foarte inteligentă. Are o 

minte să ajungă pentru doi... 

- Atunci înseamnă că ai nimerit exact femeia care-ţi 

trebuie... 

 

  

Un grup de turişti italieni făceau turul oraşului 

Praga. La un moment dat, ghidul spuse: 

- În acest moment trecem pe lângă o renumită 

berărie pragheză. 

- Şi de ce, mă rog, trecem pe lângă?, săriră ceilalţi 

turişti. 

 

  

- De ce eşti supărat, Giani?  

- Eh, am nişte probleme... 

- Probleme? Să vezi ce-am păţit eu! I-am împrumutat 

unui tip două milioane de lire ca să-şi facă o operaţie 

estetică şi acum nu mai pot să-l recunosc! 

 

  

PARTIDA 

- Nu te mai înţeleg! Admiţi că Paula te-a determinat 

să te laşi de fumat şi de băut? 

- Admit. 

- Şi atunci, de ce ai părăsit-o şi te-ai însurat cu 

Giovanna? 

- Pentru că mi-am zis că dacă tot m-am îndreptat, 

merit şi eu o partidă mai bună... 
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Un turist italian se decide să servească o masă 

tradiţională la un restaurant din Tokio. Bineînţeles că a 

fost servit cu rachiul de orez - sake. După ce a băut vreo 2-

3 păhărele, vede că obiectele din jur încep să se mişte. 

- Băutura voastră e cam tare. Am început deja să văd 

cum se mişcă totul în jur... 

- Nu vă îngrijoraţi, domnule. Este doar un banal 

cutremur de pământ. 

 

  

Un italian îşi petrecea concediul în India, împreună 

cu frumoasa sa fiică, în vârstă de 18 ani. Un maharajah 

foarte bogat se îndrăgosteşte de ea. 

- Dacă îmi veţi da fiica de soţie, îi spuse tatălui ei, vă 

voi da greutatea ei în aur! 

- Peste o lună veţi primi răspunsul meu. 

- Vreţi să vă mai gândiţi? 

- Nu, vreau s-o mai îngraş! 

 

  

- De câteva zile, câinele meu luase un obicei prost, 

începea să latre ca un disperat pe la 3 dimineaţa. Am ieşit 

la el şi, ce să vezi? L-am surprins pe vecin, cu care m-am 

înţeles până acum foarte bine, aruncând cu pietre în el. Şi 

l-am luat la rost. 

- Şi el ce ţi-a răspuns? 

- Că mă roagă foarte mult să-l iert, dar îi venise în 

vizită soacra care l-a ameninţat că, dacă mai e trezită 

noaptea din somn de lătraturi de câini, pleacă acasă...  
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Într-un sătuc din Sicilia, un bărbat mergea călare pe 

măgar, urmat de femeia sa, care mergea pe jos şi care avea 

în spate o povară grea. Un turist indignat spuse: 

- Nu ţi-e ruşine să te lăfăi pe măgar şi s-o laşi pe 

biata femeie să care o astfel de greutate? 

- Nu vă amestecaţi, interveni femeia; poate că în ţara 

dvs. femeilor le place ca bărbaţii să fie seara obosiţi, dar 

nouă nu!  

 

  

Soldatul Luigi povestea mândru isprăvi din război: 

- Uite, cu mâinile astea mi-am salvat capul de 

gloanţele inamicului. 

- Le-ai blindat? 

- Le-am ridicat deasupra capului şi m-am predat...  

 

  

Pe litoralul Mării Adriatice. 

- Tariful la pensiunea noastră este de 50.000 de lire 

pe noapte, patul şi micul dejun, sau 40.000 lire dacă vă 

faceţi singur patul.  

- Foarte bine, o să-mi fac singur patul. 

- Atunci mergeţi în pod; acolo veţi găsi scânduri, 

fierăstrău şi ciocan, trebuie numai să vă cumpăraţi cuie... 

 

  

- Scuzaţi-mă, v-am auzit spunând: „mama mia". 

Dumneavoastră sunteţi italian? 

- Nu, pe mama mea o cheamă Mia... 
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- Fata cu care urmează să se căsătorească Paolo, are 

foarte multe calităţi: ştie să cânte la pian, ştie să 

călărească, joacă foarte bine tenis, este o dansatoare 

neîntrecută, se îmbracă numai cu lucruri scumpe, conduce 

maşina... 

- Da, şi cum Paolo ştie să gătească, să spele şi să 

calce, încă de când a fost burlac, cred că ei doi or să se 

potrivească de minune... 

 

  

- Asta e pur şi simplu bătaie de joc, se plângea un 

turist italian. Hotelul dv. se numeşte „La plajă", dar până la 

mare mai trebuie să mergi 2 km pe şosea. 

- Nu vă supăraţi pentru atâta lucru! Uitaţi-vă, hotelul 

vecin se numeşte „Australia", şi de la el până în Australia 

sunt mai bine de 11.000 de km... 

 

  

La o cafenea, patru amici jucau pocher. La un 

moment dat, unul dintre ei se ridică indignat: 

- Ai putea să-mi spui, Luigi, de ce ai în mână alte 

cărţi decât cele pe care ţi le-am dat? 

 

  

NOUTATEA 

Într-un loc de parcare dintr-un oraş situat în nordul 

Italiei se află o placă pe care scrie: „Dacă un soţ deschide 

portiera maşinii pentru soţia sa, atunci este noua... fie 

maşina, fie soţia!"  
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La casieria unei mari bănci din Roma, se prezintă un 

bărbat bine îmbrăcat, care înmânează, în mod discret, 

casierului, un bileţel pe care scrie:  

„Umple-mi geanta cu banii pe care îi ai în casă, dacă 

vrei să scapi cu viaţă!".  

Casierul ia biletul, îl citeşte şi scrie şi el un bilet, pe 

care îl înmânează solicitantului:  

„Îmi pare rău, domnule, dar noi tocmai am dat 

faliment, casa e goală. Încercaţi în altă parte. Vă urăm 

succes!". 

 

  

Pe şosea, o maşină aleargă nebuneşte. După o cursă 

de urmărire ca-n filme, un agent de circulaţie reuşeşte să o 

oprească: 

- Signora, felul în care conduceţi dvs. maşina este o 

adevărată nebunie. Aţi depăşit 140 km/oră. 

- Păi, nu e fantastic? Gândiţi-vă că azi conduc maşina 

pentru întâia oară! 

  

  

Un cerşetor se jeluia unui bogătaş: 

- Îmi moare familia de foame, daţi-mi ceva de 

pomană... 

- Să-ţi dau de pomană? Nu ţi-e ruşine? Ditamai 

vlăjganul, că arăţi ca un Hercule şi cerşeşti! Uite ce mâini 

puternice ai! 

- Şi ce-aţi vrea să fac, să mi le tai pentru prăpădita 

aia de mie de lire pe care nu vrei să mi-o dai? 



 

392 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Un turist italian, aflat în excursie într-un oraş din 

Germania, ia cunoştinţă de regulamentul pensiunii la care 

trăsese. 

- La noi, spuse patroana pensiunii, mesele se servesc 

astfel: între 7-11 micul dejun, între 12-15 prânzul, iar cina 

între 17-20. 

- Bine, bine... Şi oraşul când o să-l pot vizita? 

 

  

La o recepţie, un invitat se apleacă către vecinul lui 

de masă: 

- Cine e slăbănoaga aia? 

- E fiica unui miliardar torinez. 

- Oho, de când mă ştiu mi-au plăcut fetele zvelte! 

 

  

La un restaurant calabrez era în toi o nuntă mare. 

După miezul nopţii, doi tipi în negru se apropiară de 

mireasă. 

- Regretăm, dar trebuie să vă luăm rochia. A fost 

închiriată numai până la ora 12 noaptea. 

- Vai de mine, strigă mireasa, ce-o să mă fac acum? 

Lenjeria de corp am avut-o închiriată numai până la 11... 

 

  

- Dă-mi o bere!, ceru Giani barmanului. O să-mi 

aştept nevasta aici. 

- Brună sau blondă? 

- Nu ştiu, că de-abia acum a intrat la coafor... 
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Doi proprietari de magazine milanezi stăteau la 

taclale: 

- Am auzit că ţi-a ars magazinul. Desigur, o să te alegi 

cu o despăgubire bunicică de la compania de asigurări! 

- Nu striga aşa de tare, să nu te-audă cineva!... 

Adevărul e că nu a ars magazinul meu, ci al socrului meu. 

Al meu o să ia foc luna următoare... 

  

  

O franţuzoaică la plajă, la mare, într-una din 

staţiunile italiene de la Adriatica, iese din cabină. Imediat 

fu atenţionată de un carabinier: 

- Aici nu este permis un astfel de costum de baie. 

Trebuie un costum de baie dintr-o singură bucată. 

- Şi atunci, la ce bucată trebuie să renunţ? La slip sau 

la sutien? 

 

  

Doi snobi la Operă. 

- ÎI recunoşti pe Verdi? 

- Aştept să se întoarcă cu faţa şi atunci îţi voi spune... 

 

  

Judecătorul Giuseppe era faimos pentru asprimea 

lui. În timpul unui proces al unui tâlhar recidivist, se 

înfurie şi arătă cu bastonul către acuzat. 

- La capătul acestui baston se află un mare ticălos. 

- Aveţi dreptate, zise acuzatul. Dar întrebarea se 

pune: la care capăt al bastonului? 
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- Cum a primit tatăl meu propunerea ta?, îl întreabă 

Paula pe logodnicul ei. 

- Destul de bine. 

- Vai, ce bine îmi pare! 

- Eu nu mă pot bucura prea tare. La început, nici n-a 

vrut să audă. 

- I-ai spus că ai la bancă 5 milioane de lire? 

- Da, asta parcă l-a mai convins. 

- Şi pe urmă, ce-a făcut? 

 - Mi i-a luat cu împrumut... 

  

  

- Scuzaţi-mă, domnilor, întreabă turistul, care este 

cel mai bun cofetar din oraş? 

- Pierluigi, când este treaz.  

- Şi al doilea? 

- Tot el, când nu mai e treaz... 

 

  

- Ia uite, mamă, am fost în excursie în Italia şi peste 

tot am făcut fotografii, spuse Bulă. Uite, aici am fotografiat 

vestitul turn din Pisa! 

-Da, dar tare beat trebuie să fi fost atuncea! 

 

  

-Când am ajuns la Tokio, s-a produs un cutremur 

teribil, spuse un turist italian. 

-Cred că ţi-a fost o frică grozavă! 

- Nu prea. Pământul tremura mai tare decât mine. 
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La a doua întâlnire pe care Giovanni a avut-o cu o 

fată, aceasta veni însoţită de frăţiorul ei în vârstă de 4 ani. 

După ce fu prezentat, acesta se repezi: 

- Nene, eşti însurat? 

- Nu, drăguţule! Dar ce-ţi veni? 

- Şi ce mai trebuia să-l întreb?, se întoarse micuţul 

către sora lui. 

 

  

Comisarul Salvatore îl întreabă pe un subaltern: 

- Ştii ce este acela un „detector de minciuni”? 

- Chiar foarte bine, domnule comisar. Acum două 

luni tocmai m-am însurat cu unul... 

  

  

- De ce eşti supărat, Giovanni? 

- Întorcându-mă aseară acasă mai devreme ca de 

obicei, mi-am dat seama după zgomotele din dormitor că 

nevastă-mea are un musafir. Atunci m-am dus la frigider şi 

am golit o sticlă de Chianti, apoi am mai băut una, şi 

tocmai când vroiam să-mi pun de o cafea, mi-am dat 

seama că mă aflam într-un apartament străin... 

 

  

Micul Pierino se codea să treacă pe lângă un câine 

mare. 

- Te credeam mai curajos, îi spuse tatăl lui. 

- Nu mă tem de câine că mă muşcă, mă tem să nu mă 

umplu de purici... 
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- Salve, Giani! Ce mai faci? Cum îţi merge de când nu 

ne-am mai văzut? 

- Am să-ţi dau o veste bună. În sfârşit m-am însurat 

cu Patricia. 

- Felicitări! Dar nu te văd prea fericit! 

- Aş fi eu, dar nu avem casă. 

- De ce nu locuieşti la socrul tău? 

- Imposibil, locuieşte cu soacră-mea! 

 

  

- Luigi, îi zise soţia, mai lasă ziarul acela din mână şi 

vino să te culci! 

- Nu pot, tocmai am găsit un articol care îmi place 

foarte mult. 

La care nevasta, pisicindu-se: 

- Dar pe mine nu mă placi? 

- Articolul ăla l-am citit deja de mii de ori... 

 

  

Domnul Gianfranco, sătul de infidelităţile soţiei, 

solicită divorţul. 

- Cu ce vă ocupaţi înainte de căsătorie?, o întrebă 

judecătorul. 

- Eram animatoare într-un bar de noapte. 

- Şi socotiţi aceasta o meserie onorabilă pentru o 

femeie care se respectă? 

- Dar asta era nimica pe lângă ce făcea tatăl meu... 

- Dar cu ce se ocupa? 

- Era judecător. 
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Un magnat italian, aflat pe patul de moarte, îi dă 

ultimele dispoziţii testamentare avocatului său: 

- Să treci în testamentul meu următoarea clauză: 

„Las câte 1 milion de lire fiecărui salariat care a lucrat 

pentru firma mea mai mult de 20 de ani'. 

- Dar firma nu are o vechime mai mare de 10 ani! 

- Şi tu crezi că eu nu ştiu? 

  

  

Gigi şi Luigi. 

- Foarte frumos, n-am ce zice! Tu îi împrumuţi un 

milion de lire şi el fuge cu nevastă-ta! 

- Doar nu era aşa de prost, încât să o ia degeaba! 

 

  

- Cezarina, să ai grijă de casă, că noi plecăm la schi! 

- N-aveţi nici o grijă, doamnă. Totul va fi ca de obicei. 

Eu o să am grijă de casă, iar scrisorile vi le voi trimite ca de 

obicei, la spital... 

 

  

Un fotbalist italian se alege cu un picior fracturat în 

timpul unui meci desfăşurat în campionatul italian. I se 

pune piciorul în ghips şi primeşte interdicţia ca pe timp de 

3 luni să coboare sau să urce scările blocului unde locuia. 

- Doctore, întrebă el, după ce i se scoase ghipsul, 

acum pot să merg pe scări? 

- Desigur. 

- Slavă cerului! Deja mă saturasem de burlan... 
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Micuţul Pietro discută cu mama lui. 

- Pietro, ce te vei face când vei fi mare? 

- Mă fac soldat. 

- Bine, dar poate că inamicul te va omorî! 

- Atunci mă fac inamic. 

 

  

Primarul oraşului Padova vizitează un azil de 

bătrâni. Acolo îi fu prezentat decanul de vârstă, un bătrân 

care avea 107 ani. 

- Cum ai făcut să ajungi la o vârstă aşa de onorabilă? 

- Foarte simplu. Nu am pus gura pe băuturi alcoolice 

toată viaţa mea. 

De afară se auzi un vacarm cumplit. 

- Nu vă fie frică, spuse bătrânul. E taică-meu, care a 

venit să mă viziteze. E beat, ca de obicei, şi face scandal... 

 

  

- Ai auzit, Luigi, că la Monte Carlo poţi da uşor o 

lovitură şi să te întorci cu o grămadă de bani? 

- Şi cum faci treaba asta? 

- Foarte simplu! Ducându-te cu două grămezi de 

bani! 

  

  

- Pierino, de ce ai lipsit de la şcoală ieri? Să-mi aduci 

o motivare scrisă de la capul familiei! 

- Mama lipseşte câteva zile de acasă. Pot să o aduc 

semnată de tata? 



 

399 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

 



 

400 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Într-un orăşel din Sicilia, cineva o întreba mereu pe 

centralista de la centrala telefonică cât e ceasul. Într-o 

bună zi, aceasta nu mai poate răbda şi întreabă: 

- De ce naiba mă tot întrebi cât e ora exactă? 

- Păi, eu sunt acela care în fiecare zi la ora 14, sună 

sirena, semn că programul de lucru s-a terminat. 

- Asta-i bună, strigă centralista. Şi noi care în fiecare 

zi ne potriveam ceasurile după sirena de la fabrică... 

 

  

Doamna Franca este foarte îngrijorată de prima ei 

călătorie cu avionul. 

- Nu te teme, dragă, o încurajează soţul. Gândeşte-te 

câte scrisori „par avion" primim şi, până acum, nici una nu 

s-a pierdut... 

 

  

- Iată inelul de logodnă pe care mi l-ai dat când m-ai 

cerut de nevastă. Nu pot fi soţia ta, pentru că iubesc pe 

altul. 

- Cine-i? Trebuie să-mi spui numele lui! 

- Ah, Dumnezeule, vrei să-l omori? 

- Nu, da' de unde, vreau să-i vând inelul... 

 

  

Giani, hoţ de buzunare, îi oferă prietenei sale un inel 

frumos de ziua ei. 

- Vai, dar e splendid! Cred că costă foarte mult! 

- Da, pe puţin vreo 5 ani.. 
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- Mă întreb, zise o doamnă pe o stradă din Roma, 

dacă nu cumva cerşetorul căruia tocmai i-am dat 1.000 de 

lire, se preface doar că-i orb? 

- Ei bine, pot să te asigur că e orb cu adevărat. 

- De unde eşti aşa de sigură? 

 - Nu l-ai auzit?! După ce i-ai dat banii, ţi-a zis: 

„Mulţumesc, frumoaso!". 

 

  

La Veneţia, în călătorie de nuntă, proaspeţii 

căsătoriţi fac o călătorie cu gondola. 

- Ah, Tonino, ce desfătare, ce lin plutim, cât de 

delicios ne leagănă valurile! Aş vrea să-mi petrec toată 

viaţa aici în gondolă, cu capul rezemat pe pieptul tău. 

- Şi mie mi-ar plăcea, dacă n-ar costa 20.000 de lire 

ora... 

 

  

- Este incredibil! Dumneavoastră, un italian, să nu fi 

citit „Infernul” lui Dante! 

- Buna mea doamnă, judecaţi singură! Între o soacră, 

o soţie, şapte copii, un papagal, două pisici şi un câine, mai 

era oare nevoie să-l citesc? 

 

  

Din cugetările profesorului Bertolucci: Ce ironie a 

sorţii! Am pierdut cei mai frumoşi ani ai vieţii pentru a 

învăţa 12 limbi străine, pentru ca în final să mă căsătoresc 

cu o femeie care nu mă lasă să scot nici o vorbă... 
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- Ştii, Emilia, ce s-a întâmplat în timpul procesului 

acelei vânzătoare care furase o mare sumă de bani? 

- Nu ştiu, scumpule. 

- Judecătorul a făcut imprudenţa să-i spună că poate 

vorbi liber, ca şi cum s-ar afla la ea acasă, printre ai săi. 

Procesul mai continuă şi astăzi... 

 

  

Un grup de turişti italieni vizitează ruinele unei 

cetăţi medievale din Spania. 

- În această cetate a fost arsă de vie, cu mulţi ani în 

urmă, ultima vrăjitoare din Europa, spune ghidul. 

- Aiurea! răspunde un turist, uitându-se dintr-o 

parte la nevastă-sa. 

 

  

În acceleratul Roma-Torino.  

- Domnule, în acest compartiment fumatul este 

interzis! 

- Nu vă temeţi, doamnă, când va veni controlorul am 

să ascund trabucul sub canapea... 

 

  

NOTA DE PLATĂ 

- Giorgio, dă-mi să văd scrisoarea aceea! 

- Care scrisoare? 

- Cea pe care ai terminat-o acum de citit... După ce ai 

citit-o, ai pălit. Dă-mi-o imediat s-o văd! 

- Treaba ta, ia-o. E nota de plată de la croitoreasa ta... 
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În excursie, Tonino vizitează, împreună cu soţia, 

muzeele egiptene. 

- Oare fiecare dintre mumiile de-aici au peste 3.000 

de ani?  

- Nu cred, dragă! Uite, tu, de exemplu, abia dacă ai 

ceva peste 48 de ani!  

 

  

SERVITORUL 

- Cum vă numiţi? 

- Giuseppe, doamnă contesă. 

- Nu-mi place să-mi strig servitorii pe nume. E prea 

familiar. Care este numele dumitale de familie? 

- Amore, doamnă contesă... 

 

  

Giuseppe se plânge prietenilor: 

-Aveam tot ce îşi poate dori un bărbat pe lumea asta: 

bani, o casă splendidă, o maşină de curse şi o femeie 

superbă, care mă iubea la nebunie. Toate îmi mergeau de 

minune, până când, pe neaşteptate, într-o dimineaţă... a 

apărut nevastă-mea! 

 

  

- Luca, împrumută-mi 500.000 lire. 

- Ce să faci cu atâţia bani? 

- Vreau să beau o cafea. 

- O cafea de atâţia bani?! 

- Da, pentru că vreau s-o beau în ... Brazilia! 
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Fiica unui mare bogătaş italian îl întreabă pe acesta: 

- Tată, ce este aceea cinste? 

- Uite, fiica mea! Dacă o să găseşti pe stradă o 

monedă de 100 de lire, nu merită să o duci la poliţie. Dacă 

vei găsi o bacnotă de 10.000 de lire, trebuie să o duci să o 

predai la poliţie. Se va face un proces verbal şi se va spune 

despre tine că eşti cinstită. Dacă vei găsi o hârtie de 

100.000 de lire, acesta este deja un mic capital, iar dacă 

dispui de un mic capital, nu mai ai nevoie de cinste... 

 

  

Cosimo al III-lea de Medici a trimis la Londra un 

negustor cu o sumă mare de bani, să cumpere plante 

exotice pentru grădinile sale. Într-o zi, trecând peste Ponte 

Vechio, văzu pe preotul Fagioli, cunoscut pentru spiritul 

său acid, care stătea cu o foaie de hârtie în mâna şi 

completa o listă. 

- Ce faci aici? îl întreabă Cosimo. 

- Fac o listă cu toţi proştii care trec podul. 

- Cred că eu nu figurez pe listă. 

- Se poate, Înălţimea Voastră?! Dumneavoastră 

sunteţi în capul ei... 

- Cum vine treaba asta? Cu ce-am greşit? 

- I-aţi dat acelui negustor o sumă atât de mare de 

bani şi l-aţi lăsat să plece cu ea din ţară. 

- Dar ai să vezi că o să se întoarcă şi o să-mi aducă, 

de banii aceia, cele mai frumoase plante şi flori.  

- Ei bine, dacă se va întâmpla minunea asta, îl voi 

trece pe el în capul listei... 
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În căminele din campusurile universităţilor italiene, 

tinerii căsătoriţi care vor să locuiască împreună, trebuie să 

dovedească statutul lor. Doi studenţi, care erau numai 

logodiţi, dar care trebuiau să se căsătorească în curând, îi 

explică administratorului că încă nu au actele justificative. 

- Nu-i nimic, zise acesta. O să-mi aduceţi o copie 

după certificatul de căsătorie. Până atunci... 

- Am putea să vă dăm o copie de pe invitaţia de 

nuntă... 

- Mai bună ar fi cea după contractul cu restaurantul 

unde se va sărbători nunta!   

 

  

La plajă, la Mamaia, un turist italian, vroia să agaţe o 

pipiţă. Ocheşte pe una care-i părea potrivită şi o întrebă: 

- Maria? 

- Si, signore... io sono Maria. 

- Innocenta? 

- No! Due centa... 

 

  

Un italian lua masa în China, în compania unui 

potentat local. În Italia auzise că în unele părţi ale Chinei, 

ca şi în unele părţi ale ţării lui, se consumă carne de pisică. 

Aşa că, atunci când se aduse la masă friptura, se interesă: 

- Miau, miau? 

Gazda înălţă din sprâncene în semn de mirare, făcu 

un gest de dezgust, şi-i răspunse, lingându-se pe buze: 

- Hau, hau! 
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La Roma, un american opreşte un trecător şi-l 

întreabă într-o italiană aproximativă:  

- Scusate mi... dove e San Pietro? 

- Unde să fie? În cer! 

 

  

În timpul unei expuneri, profesorul insistă asupra 

importanţei care trebuie acordată diferenţelor culturale 

dintre diferite popoare. O studentă italiancă, foarte 

frumoasă şi isteaţă, răspunde cum că, după părerea ei, nu 

există alte diferenţe decât cele vestimentare, de limbă şi de 

hrană, iar acestea sunt de-a dreptul neglijabile. Un student 

african, interveni: 

- Dacă v-am înţeles eu bine, dvs. nu aveţi prejudecăţi 

în ceea ce priveşte diferenţele culturale? 

- Aţi înţeles exact.  

- Atunci sunt bucuros că nu am decât două soţii şi aş 

fi de-a dreptul încântat ca dvs. să fiţi cea de-a treia! 

 

  

Un baron italian către valetul său: 

-Bastiano, doamna şi cu mine am avut o discuţie 

violentă, te rog să trânteşti uşa după ce trec eu! 

 

  

În faţa Colosseumului din Roma, un miliardar 

american se opreşte, priveşte şi zice nedumerit: 

- De ce l-au mai început, dacă tot n-au avut bani să-l 

termine? 
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VÂNZĂTORUL 

Directorul unui supermarket din Milano i se 

adresează unui candidat la un post de vânzător: 

- Ne pare rău că nu întruniţi condiţiile necesare 

pentru a deveni angajatul magazinului nostru. Dar ne-ar 

interesa foarte mult unde lucrează vânzătorul care v-a 

convins să cumpăraţi costumul pe care îl purtaţi... 

  

  

- Aş vrea să am atâtea lire încât să-mi pot cumpăra... 

un elefant, spuse micul Tonino către Moş Crăciun. 

- Bine, şi ce vrei să faci tu cu un elefant? 

- Nimic. N-am spus că vreau să-l cumpăr, am spus 

numai că aş vrea să am atât de mulţi bani! 

 

  

- Ascultă Giuseppe, zise Giani, aşezându-se pe unul 

din scaunele de la bar, seara trecută, n-a fost pe aici 

prietenul meu Luca? 

- Ba da, domnule. 

- Şi nu-ţi mai aduci aminte? Am fost şi eu cu el? 

 

  

O dansatoare la un cabaret din Torino e chemată să 

depună mărturie la tribunal. Îmbrăcată destul de decoltat, 

aceasta se prezintă la bară într-o manieră destul de 

provocatoare. 

-Mai uşurel, domnişoară, zise judecătorul. Aici nu 

trebuie să vă ridicaţi piciorul, ci mâna! 
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- Cred că nu-i cinstit şi nici corect să-l critici în 

absenţă pe Toni, boxerul de la categoria grea. 

- Dar cine îndrăzneşte să-l critice pe faţă? 

 

  

- Ca să fii fericit, îi spuse un italian prietenului lui de 

pahar, îţi trebuie sănătate şi o slujbă bine plătită. 

- Şi tu eşti fericit? 

- Peste poate! Am o sănătate de fier, iar nevastă-mea 

are o slujbă foarte bună. 

 

  

Un miliardar italian, pe patul de moarte, îşi împărţea 

averea: 

- Fetele mele, când vă veţi căsători, veţi avea o zestre 

frumoasă. Ana, cea mică şi cea mai frumoasă, va primi 25 

de milioane de lire; Janina, de 25 de ani, va primi 50 de 

milioane de lire, iar Beatrice, care a trecut de 30 de ani, va 

avea 100 de milioane. 

- Scuzaţi-mă, îl întrerupse notarul, nu aveţi şi o fată 

în jur de vreo 50 de ani? 

 

  

Industriaşul Giancarlo are o secretară nouă. Auzind 

din biroul său că sună îndelung telefonul şi nu răspunde 

nimeni, dădu buzna furios în biroul secretarei. 

- De ce nu ridici receptorul, domnişoară? 

- Vai, domnule, m-am săturat de treaba asta! Din 

zece telefoane, nouă sunt pentru dumneavoastră... 
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Pe culoarul unui vagon al rapidului Roma-Palermo, 

alerga un călător strigând cât îl ţineau plămânii: 

- Repede, vă rog, cine are un pic de coniac sau de 

whisky... O doamnă din compartimentul meu a leşinat! 

- Se găsi imediat un călător mai bine aprovizionat, 

care-i întinse o sticlă de coniac. 

Călătorul duse sticla la gură şi bău vreo 2-3 

înghiţituri zdravene. 

- Mulţumesc, spuse el, înapoindu-i sticla. De câte ori 

văd pe cineva leşinat, mi se face şi mie rău... 

 

  

Într-un spital de psihiatrie din Roma, un vizitator 

nimereşte într-un salon cu 20 de paturi goale. 

- Unde sunt pacienţii? 

- Acest salon e rezervat automobiliştilor cu tulburări 

psihice. La ora asta, toţi sunt băgaţi pe sub paturi şi 

verifică suspensiile... 

  

  

Un turist din cadrul unui grup care vizita un castel 

vechi din Italia îl întrebă pe ghid: 

- Există vreo legendă în legătură cu acest castel? 

- Sigur că da, domnule! Se spune că odată un străin 

care a vizitat acest castel nu a dat 1.000 de lire ca bacşiş 

ghidului, acesta s-a înfuriat şi l-a făcut să cadă printr-o 

trapă, drept în beciurile castelului. Totuşi, nu aveţi de ce să 

vă fie frică, în definitiv nu e decât o legendă; şi-apoi, cine 

se mai zgârceşte la o biată mie de lire în ziua de azi? 
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La o librărie din Roma. 

- Aveţi cartea „Cum te poţi îmbogăţi în 3 luni"? 

- Sigur, dar vă recomandăm să mai cumpăraţi una! 

- Şi anume? 

- Codul Penal. 

 

  

Toto vizitează pentru prima oară Grădina Zoologică. 

- Ia spuneţi-mi, îl întreabă pe îngrijitor, leii aceştia 

de aici, mănâncă oameni? 

- În general da, răspunse acesta, dar pentru că 

numărul angajaţilor noştri este şi aşa insuficient, le dăm 

carne de vită... 

 

  

- Hei, Giovanni, unde ai învăţat să înoţi aşa de bine? 

- La mare, astă vară, când m-am întâlnit în apă cu un 

tip solid căruia îi datoram nişte bani... 

 

  

- Aş vrea să închiriez camera pentru o săptămână. 

Cât m-ar costa? 

- Douăzeci de mii de lire pe noapte. 

- Douăzeci de mii de lire pe noapte? Dar e foarte 

scump. Nu-mi faceţi o reducere?  

- Nu, domnule. Uitaţi-vă la priveliştea asta superbă 

asupra munţilor Alpi. Numai asta face 10.000 de lire pe zi. 

- Uitaţi ce vă propun! Vă dau 10.000 lire pe zi şi vă 

jur că n-am să mă uit deloc pe fereastră! 
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Un avion al companiei italiene Alitalia se apropia de 

insulele britanice. Stewardesa anunţă: 

 - Stimaţi pasageri, pot să vă anunţ că vom ajunge 

peste puţin timp în Anglia, aşa că vă recomand să vă 

strângeţi centurile! 

- Ah, italienii aceştia, zise o englezoaică, niciodată nu 

s-au putut stăpâni să nu facă aluzii ironice la adresa 

bucătăriei noastre... 

  

  

- Idioţilor, v-a scăpat mafiotul printre degete!, urlă 

comisarul Franco Nero. Nu v-am spus să păziţi toate 

ieşirile din hotel? 

- Ba da, domnule comisar. Dar cine ar fi crezut că 

individul o să iasă pe uşa de la intrare? 

 

  

Din pagina de sport a lui „Corriere de la Sera": 

„Campionul i-a tras o stângă, urmată de o dreaptă la corp, 

apoi un upercut dublat de un croşeu, aşa că Franco, în 

pauză, ameţit bine, l-a rugat pe antrenor să numere, pe 

ascuns, mâinile adversarului”. 

 

  

Toto se întoarce de la şcoală şi-i spune foarte 

mândru mamei: 

- Sunt singurul din clasă care azi n-a căpătat nota 4. 

Învăţătoarea a zis: „Luigi 4, Gianina 4, Pascale 4 şi Toto 

idem...” 
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La o conferinţă de presă, prilejuită de lansarea 

romanului întitulat „Bărbaţii preferă blondele" autoarea a 

fost întrebată: 

- Pe ce se bazează convingerea dvs., doamnă Ce-

lestina, că bărbaţii preferă blondele? 

- Pe experienţa personală. Ştiţi, eu sunt brunetă... 

 

  

- Giani, trezeşte-te! îl zgâlţâi nevasta. E un hoţ la 

poartă. 

- La care poartă?, zise Giani somnoros. La cea din 

faţă sau la cea din grădină? 

- La cea din grădină. 

- Măcar de-ar reuşi s-o deschidă! E înţepenită de mai 

bine de doi ani... 

 

  

UN ITALIAN LA MAMAIA 

Un turist italian care-şi petrecea concediul pe plajă 

la Mamaia face şi el rost de o pipiţă cu care petrece 2 

săptămâni. La sfârşitul sejurului, pleacă, însoţit de Maria, 

cu autobuzul, la Kogălniceanu, ca să ia avionul către Roma. 

Înainte de a se îmbarca în maşina care-i ducea la avion, 

pentru a îndulci şocul despărţirii, îi lăsă Mariei un teanc 

bunicel de bilete de 50.000. În drum spre avion, italianul, 

cuprins de remuşcări, scoate capul pe fereastră şi începe 

să strige: 

- Maria! Maria!... Denarii sono falsi! 

- Ma sifiliso e puro!, îi strigă Maria. 
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La Papă, înainte de sfintele Paşti, se prezintă în 

audienţă reprezentantul uneia dintre cele mai renumite 

firme americane producătoare de automobile. 

- Sanctitatea voastră, cu tot respectul am dori să 

faceţi puţină reclamă şi pentru maşinile noastre, aşa cum 

faceţi pentru firma Fiat. Pentru misiunile de caritate ale 

Vaticanului suntem gata să donăm 1 milion de dolari... 

- Stai puţin, zise Papa jignit. Cum fac eu reclamă 

pentru Fiat? 

- Păi, ieşiţi în balcon în ziua de Paşti, binecuvântaţi 

mulţimea adunată şi spuneţi: „Fiat Lux!”. 

 

  

Un savant italian a inventat o alifie care, aplicată pe 

diverse lucruri, le însufleţea. Prima încercare a făcut-o pe 

statuia unui general din faţa casei lui. După ce a uns 

statuia, acesta a început să se mişte, a coborât de pe soclu 

şi a început să se întindă ca să-şi dezmorţească oasele. 

- Acum, că aţi revenit la viaţă, ce aveţi de gând 

domnule general?, îl întreabă savantul. 

- Ceva ce aştept de multă vreme, răspunse generalul, 

scoţându-şi pistolul din toc. O să încerc să scap de 

mulţimea de porumbei care m-au umplut de găinaţ atâţia 

amar de ani... 

 

  

- Gino mi-a spus că sunt un prost, zise Toto. Eu unul 

nu i-aş fi iertat-o niciodată. Ce să fac? 

- Cere-i să ţi-o dovedească... 
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Un misionar catolic, şcolarizat la Vatican, reuşeşte să 

creştineze un şef de trib. Botezându-l, îi spuse: 

- Te vei numi Francisc şi în fiecare vineri vei posti, 

mâncând numai peşte. 

În prima vineri îl surprinde pe şeful de trib mâncând 

un copan de iepure. 

- Ai şi uitat de post?, îl mustră misionarul. 

- Cum o să uit? Am aruncat iepurele în râu şi l-am 

pescuit cu undiţa! 

  

  

Funcţionarul cel mai demn de încredere al celei mai 

mari bănci din Italia şi care mai era şi rudă cu preşedintele 

băncii a fost descoperit că furase, de-a lungul anilor, câteva 

sute de milioane de lire. Scârbit, preşedintele îl anunţă: 

- Eşti concediat, dar nu voi anunţa poliţia, de dragul 

mamei tale, verişoara mea. 

- Recunosc că am luat destui bani care nu erau ai 

mei, dar acum am o casă şi tot ce mi-am dorit. Dacă mă 

concediaţi şi angajaţi pe altul, acesta se va simţi obligat s-o 

ia de la capăt... 

 

  

Giovanni se întâlneşte pe stradă cu un amic proaspăt 

căsătorit. 

- Ei, acum sper că nu-ţi mai pregăteşti singur 

spaghetele pentru masa de prânz... 

- Bineînţeles că nu. Soţia mea îmi ţine întotdeauna 

de urât cât timp le fierb. 
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- Ia spune-mi, Luigi, tu care câştigi mereu la cărţi, de 

ce nu încerci şi la curse? 

- Îţi spun, dar să rămână între noi. Caii nu se pot 

băga în mânecă.  

 

  

Vânzătorul de la tonetă îl întreabă pe micul Tonino: 

- Eşti sigur că părinţii tăi ţi-au spus să cumperi 4 kg 

de bomboane şi 100 g de fasole? 

 

  

Căutând la librărie, Giovanni găseşte o ilustrată 

foarte frumoasă, care avea următorul text: „Cu drag, 

pentru tine, singura mea iubire!". 

- Excelent! Ia daţi-mi vreo 20 de bucăţi! 

  

  

Un vapor al unei companii italiene naufragiază. Pe o 

plută nimeresc 4 pasageri, printre care şi un preot. După 7 

zile de peregrinări pe mare, li se termină proviziile. După 

mai multe zile de foame, unul dintre ei zice: 

- Aşa nu se mai poate! Unul dintre noi trebuie să 

moară! 

- Fiule, zice preotul, Dumnezeu nu ne dă voie să 

luăm viaţa cuiva. 

- Atunci, mă voi sacrifica eu, zise acesta punându-şi 

pistolul la tâmplă. 

- Stai, nenorocitule! răcni preotul. Nu în cap! Acolo e 

bucăţica cea mai bună! 
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Un turist italian, în timpul unei excursii în Africa, 

intră într-un magazin de suveniruri. 

- Aş vrea să cumpăr ceva deosebit. 

- Vă recomand o broască ţestoasă. 

- Am auzit că astea trăiesc mult. 

- Da, cam 200-300 de ani. 

- Atunci n-o cumpăr. Mă voi obişnui cu ea şi aş suferi 

prea mult s-o văd murind. 

 

  

- Toto, de ce nu încerci să faci sport? Nu vezi ce 

burtă mare ai? 

- Cum să fac sport? Ai văzut tu vreodată un sportiv 

cu o burtă aşa de mare? 

 

  

Un pescar stătea pe malul Padului şi nu prindea 

nimic. La un moment dat, se apropie un puşti. 

- Aţi prins ceva, domnule? 

- Pleacă naibii de aici!, strigă pescarul furios. 

- Nu vă supăraţi! Am vrut să vă spun că doar la 200 

m de locul ăsta, tatăl meu are un magazin pescăresc. 

  

  

La o agenţie de voiaj din Roma. 

- Domnule căpitan, tocmai aţi câştigat concursul 

iniţiat de agenţia noastră. De ce sunteţi supărat? 

- Pentru că premiile II şi III sunt în bani, iar premiul I 

e o croazieră pe vasul unde sunt eu căpitan... 
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La ora de dirigenţie la un liceu din Roma se dădeau 

sfaturi de orientare profesională:  

- Dragele mele, le spuse profesoara dirigintă, ţineţi 

minte ce vă spun: o tânără absolventă de liceu cu 

bacalaureatul luat are 2 posibilităţi: ori urmează medicina 

şi peste 6 ani ajunge „domnişoara doctor”, ori seduce un 

medic şi ajunge rapid „doamna doctor”... 

 

  

Un tenor de la Scala primeşte o confidenţă extrem 

de măgulitoare. 

- Dragul meu Vico, îl vezi pe domnul aceia? Ar da şi 

un milion de lire ca să te audă cântând. 

- Mă măguleşti! Mă poate auzi mult mai ieftin, dacă 

îşi va procura un bilet la spectacolul din seara aceasta. 

- Asta nu l-ar ajuta cu nimic. Tipul cu pricina e surd! 

 

  

Pe o străduţă din Roma, în plină noapte, un beţiv se 

întorcea acasă răcnind „O sole mio...". La un moment dat se 

deschise o fereastră şi un bărbat îl apostrofă: 

- Termină cu cântarul, că altfel chem poliţia! 

- Tu crezi că sticleţii o să cânte mai bine decât mine? 

 

  

Un ziarist telefonează redactorului şef. 

- Numele tipului care a murit călcat de compresor 

este Luigicampobasodelrugano. 

- Şi înainte să-l calce compresorul, cum îl chema?  
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O familie de milanezi pleacă în concediu la mare, cu 

maşina. Pe scaunul din faţă, lângă capul familiei care se 

afla la volan, stătea fiica cea mare cu prietenul ei, ţinând în 

braţe 2 scaune pliante, o umbrelă şi butelia de voiaj. Pe 

locurile din spate, şedeau soţia şi alţi 2 copii mai mici, care 

abia mai puteau să răsufle, fiind acoperiţi de colacii de 

salvare, salteaua pneumatică, jucăriile de plajă, sacoşele cu 

mâncare şi îmbrăcămintea pentru tot sezonul.  

Concentrându-se asupra condusului pe autostrada 

aglomerată, cu şiroaie de năduşeală pe frunte, soţul aude 

la un moment dat vocea cârâitoare a scumpei saie 

jumătăţi.  

- Asculta, Giovanni, nu ştiu ce ai tu cu maică-mea, de 

nu vrei s-o iei niciodată cu noi la mare... 

 

  

Un castel vechi din Franţa este vizitat de un grup de 

turişti italieni. La miezul nopţii, unul dintre turiştii care 

încă mai rătăcesc pe coridoarele întunecate, se întâlneşte 

nas în nas cu o arătare în alb, care, cu o voce lugubră, îl 

anunţă că de 300 de ani nu-şi poate afla odihna şi 

rătăceşte noaptea pe coridoarele castelului. 

- Mă bucur tare mult că-mi spuneţi asta. Cred că-mi 

veţi putea arăta şi mie unde se află toaleta... 

 

  

- Cum a fost vacanţa la cabana din Apenini? 

- Foarte friguroasă. Mi-a fost aşa de frig, încât 

dimineaţa mă spălam cu mănuşile pe mâini... 
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Pe vapor, în timpul unei croaziere pe Mediterană, 

într-o seară balul era în toi. Căpitanul, care avea grijă ca 

toţi pasagerii să se simtă bine, observă o pereche mai în 

vârstă care stătea mai retrasă. Mai ales, soţia stătea şi se 

uita cu jind la cei care dansau. 

- Doamnă, de ce nu încercaţi să vă distraţi la fel ca 

ceilalţi pasageri? Vă credeţi prea în vârstă? Nu ştiţi cum 

spun marinarii: „În mare, nu există peşti bătrâni!”. 

- Exact asta-i spuneam şi eu, interveni soţul. Dar nu 

reuşesc s-o conving să  se arunce în apă! 

 

  

La biroul de informaţii de la gara din Roma se 

prezintă un tip. 

- La ce oră pleacă trenul spre Palermo? 

- La 2 şi un sfert. 

- Dar cel de Torino? 

- La 2 şi jumătate. 

- Şi cel de Neapole? 

- La 3. Dar dumneata cu ce tren vrei să călătoreşti? 

- Cu niciunul. Eu vreau să traversez calea ferată... 

 

  

- Ascultă, Giannina, zise stăpâna casei, ce-o fi cu 

soţul meu în dimineaţa asta? A plecat foarte vesel la 

serviciu, cântând şi fluierând ca o pasăre... 

- Cred că eu sunt de vină, doamnă. Am pus greşit 

cutiile in dulap şi, în loc să-i dau fulgi de ovăz la micul 

dejun, i-am dat din seminţele pentru canar... 
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La o frizerie din Neapole, intră un bătrânel să se 

radă. După ce îl săpuni bine, pentru a-i muia barba, frizerul 

îi spuse: 

- Domnule, vă rog să vă băgaţi bila aceasta de biliard 

în gură, pentru a vă putea bărbieri mai bine! 

- Şi dacă o s-o înghit din întâmplare? 

- Nu-i nimic, o aduceţi a doua zi înapoi, aşa cum 

procedează toată lumea... 

 

  

Bătrânul general Campolongo povestea nepoţilor săi 

despre zilele aspre din timpul războiului dus de trupele 

italiene în Africa de Nord. 

- La un moment dat, am rămas fără muniţie, fără 

hrană, fără vin şi ne uscam de sete. 

- Cum, bunicule, nici apă nu mai era? 

- Ba da, dar cine credeţi voi că mai avea timp să se 

gândească la spălat? 

 

  

Directorul general al firmei FIAT invită un specialist 

în psihologia muncii să le ţină o prelegere subalternilor 

săi. La sfârşit, acesta precizează: 

- Satisticile arată că în fiecare mare întreprindere, la 

100 de salariaţi, există o persoană care, practic, stă toată 

ziua la WC.  

Auzind acestea, directorul general, îi spune discret 

şefului de personal: 

- Aflaţi imediat cine e persoana şi concediaţi-o! 
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În mulţimea adunată în faţa Basilicii din Roma se 

auzi deodată o voce puternică: 

- Fraţilor, merg din nou pe picioarele mele! 

Minune!... Merg din nou... 

- Spune-ne, frate, cum s-a întâmplat minunea asta?, 

se îmbulziră credincioşii. 

- Mi-au furat maşina... 

 

  

Interviu pentru o slujbă. 

- Cum te cheamă pe dumneata? 

- Alfredo. 

- Şi de ce mă rog te bucuri aşa? 

- Sunt fericit că am răspuns bine la prima întrebare... 

 

  

- Uită-te, nevastă, îi spune un italian soţiei sale în 

timpul unei vizite la Luvru, acesta este celebrul tablou a lui 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa. 

- Nu mi se pare nimic extraordinar. Este exact copia 

pozei de pe calendarul nostru din bucătărie. 

 

  

- Iată, îi atrage Giovanna atenţia unuia dintre 

musafiri, acesta este un servici de porţelan pictat manual, 

pe care l-am moştenit de la bunica mea. Nu există 2 farfurii 

identice; fiecare este decorată cu un motiv floral diferit. 

- Vai, dar nu vă necăjiţi! Dacă nu mi-aţi fi spus, cred 

că n-aş fi observat nimic! 
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Franco participa la tot felul de concursuri unde erau 

oferite premii sau cadouri promoţionale. Într-o seară, 

după ce adormise, sună telefonul:  

- Alo, domnule Franco, aţi câştigat la concursul 

nostru cu premii un loc de veci la cimitir. 

- Foarte bine, zise acesta somnoros. Mâine voi fi la 

dumneavoastră! 

 

  

Luigi la stomatolog. 

- Această măsea e moartă. 

- Atunci, afară cu ea, doctore. 

- Pot să vă pun coroană. 

- Nu! Prefer o înmormântare fără flori şi coroane! 

 

  

- Logodnica mea m-a invitat duminică la masă, la 

părinţii ei, care de mult doreau să mă cunoască, povestea 

Paulo. A fost o masă foarte îmbelşugată, iar la urmă, când 

s-a strâns masa ca să se aducă desertul, am întrebat: 

- Pot să păstrez linguriţa? 

- Şi ei ce au spus? 

- Nu ştim ce să zicem... face parte din serviciu... 

 

  

- Nu ştiu ce Dumnezeu face Giovanni cu banii. N-are 

nici acum, n-a avut nici ieri, nici alaltăieri... 

- De unde ştii? Ţi-a cerut vreun împrumut? 

- Da' de unde! I-am cerut eu lui... 
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Luigi e acostat de un negustor ambulant de ochelari. 

- Luaţi ochelari buni şi ieftini! 

- Ce se vede prin ei?, întreabă Luigi. 

- Poftiţi, probaţi-i! 

- Parcă văd un bou. 

- Negustorul ia ochelarii şi-i pune pe nas, priveşte la 

Luigi şi exclamă: 

- Aveţi perfectă dreptate, domnule! 

 

  

La Roma s-a anunţat un mare bal în folosul orbilor. 

Aflând de el, Lisa îşi întreabă mama: 

- Cum, mămico, şi orbii dansează? 

- Nu, draga mea! La acest bal strângem fonduri ca să-

i putem ajuta. Aşa că oamenii vor dansa, iar orbii se vor 

uita la ei! 

 

  

Un mare scriitor italian îi spuse fiului său: 

- Eu sunt fiul operelor mele. 

- Atunci, cărţile tale sunt bunicii mei... 

 

  

- Ce faci, Gianni, tot la circ lucrezi? 

- Păi... Acum am un număr de dresură cu elefanţi. 

- Ei, ai evoluat frumos! Acum câţiva ani parcă aveai 

un număr de dresură cu câini. 

- Da, dar îmbătânind, mi-a slăbit vederea şi nu-i mai 

vedeam aşa de bine... 
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Soţia mea e ca Mona Lisa, se lăuda Luigi. 

- E aşa de frumoasă şi are zâmbetul acela enigmatic? 

- Nu, e la fel de vopsită şi bună de dus la muzeu. 

 

  

La un spectacol de circ la Roma, în timpul unui 

număr de dresură de animale, îmblânzitoarea de lei ţinea 

în gură o bucăţică de carne, iar un leu venea şi i-o lua. 

- Doamnelor şi domnilor, anunţa directorul circului, 

oferim 1 milion de lire celui dintre dumneavoastră care va 

fi capabil să repete această performanţă. 

- Mă ofer eu, zise un tânăr, dar rugaţi-o pe dresoare 

din partea mea să nu ţină prea strâns bucăţica în gură, 

pentru că am dinţii cam slabi... 

 

  

Pentru a-şi proteja maşina împotriva hoţilor şi cum 

tot nu avea bani să-şi cumpere un dispozitiv de alarmă, 

domnul Fortunato, din Padova, a pus un bileţel pe parbriz: 

„Radiocasetofonul e defect, motorul e furat, benzină n-

are”. A doua zi de dimineaţă, îşi găseşte maşina pe butuci 

şi, în locul biletului său, un altul: „Dacă-i pe-aşa, nici de roţi 

nu ai nevoie!”. 

  

  

Între sicilieni: 

- Şi cum? Campofiore nu s-a mirat când i-ai cerut 

mâna fiicei sale? 

- Ba da! Practic, i-a căzut puşca din mână! 
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Emanuela mărturiseşte la spovedanie că singurul ei 

păcat e acela de a fi stat o după-amiază întreagă, în pădure, 

cu un băiat. 

- Pentru păcatul acesta ai să posteşti o zi, îi spuse 

preotul. 

- Şi dacă postesc două zile, pot să mă mai duc odată? 

 

  

Într-un ziar din Italia s-a putut citi următorul anunţ: 

„Ieri seară s-a comis un atentat pe strada de lângă clădirea 

poliţiei. Renumitul mafiot Toto Fiorino a fost atacat de un 

infractor, primind mai multe lovituri de cuţit. Una dintre 

răni, cea de la gât, a fost mortală. Celelalte răni, fiind mai 

uşoare, se pot vindeca”. 

 

  

- Dar de ce v-aţi întrerupt expunerea, domnule 

profesor?, întrebă Branco. 

- Vezi, domnule student, răspunse profesorul, m-am 

obişnuit ca, atunci când îmi ţin cursul, să-i văd pe colegii 

dumitale uitându-se mereu la ceas, dar nu să-l ducă la 

ureche aşa cum procedezi dumneata... 

 

  

Controlul către un călător: 

- Dumneavoastră aveţi bilet până la Palermo, iar 

acest tren merge la Milano. 

- Ştiu, dar trenul de Palermo era prea aglomerat, aşa 

că am preferat trenul acesta... 
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- Cum se face, Luigi, că nu ai încă nici un copil? 

- Pentru că soacră-mea mi-a făgăduit că la cel dintâi 

copil vine să stea mai multă vreme la noi! 

 

  

Căpitanul unui vas de pescuit ieşise de curând la 

pensie. 

- Giorgio, îi spuse soţia într-o dimineaţă, ia du-te şi 

adu nişte peşte! 

- Câte tone? 

 

  

Doi copii în vizită la un muzeu de artă. În faţa unei 

reproduceri după Venus din Milano fără braţe, Luca îi 

spune fratelui său mai mic: 

- Uite aşa vei păţi dacă îţi vei mai roade unghiile! 
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Sărbători peste picior 
 

 

 

 

 

 

De Anul Nou, optimistul zice:  

„A mai trecut un an!”. Iar pesimistul 

completează: „De viaţă!”. 
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- Ce ai dori să-ţi aducă Moş Crăciun, Bulă?, întrebă 

Bubulina. 

- Un revolver. 

- Niciodată nu mi-ai spus că ţi-ai dori aşa ceva. 

- Da, dar mi-l doresc tare mult. 

- Poţi să ţi-l doreşti mult şi bine. Ai uitat cine 

comandă în casa asta? 

 

  

- Soţul meu mi-a spus că pălăria care mi-a adus-o 

Moş Crăciun mă întinereşte cu 10 ani. 

- Dar ce vârstă aveţi? 

- 35 de ani.  

- Vreau să ştiu... fără pălărie! 

 

  

Un soţ iubitor, aflat în delegaţie în străinătate, îi 

trimise soţiei, drept cadou de Crăciun, un papagal vorbitor. 

Când s-a întors acasă din delegaţie, şi-a întrebat nevasta: 

- Spune-mi draga mea, ţi-a plăcut cadoul pe care l-

am trimis de Crăciun? 

- Da, dragul meu, dar cum eram 10 persoane la 

masă, a trebuit să mai cumpăr şi un curcan. 

 

  

De Crăciun, o tânără căsătorită primeşte în dar de la 

soţul ei o trusă de cusut. 

- Vai, dragul meu, vino să te sărut... Dar nu văd 

nicăieri instrucţiunile de folosire!... 
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În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se 

întâlneşte cu Moş Crăciun. 

- Bulă, eu sunt Moş Crăciun şi pot să-ţi îndeplinesc 

trei dorinţe dacă îmi vei răspunde la o întrebare. 

- De acord, pune-mi întrebarea! 

- Nu, mai întâi spune-ţi dorinţele! 

- Păi, să am bani destui ca să-mi întreţin familia, să 

am şi eu o maşină şi o nevastă frumoasă. 

- Du-te repede acasă şi vei găsi toate dorinţele 

îndeplinite. Şi acum întrebarea. Câţi ani ai? 

- 60. 

- Şi, la 60 de ani, tu, om serios, tot mai crezi în Moş 

Crăciun? 

 

  

În prima zi de Crăciun, la masa de prânz. 

- A, ce surpriză, zise Trulă, care fusese invitat la 

masă la familia Bulă, avem friptură de curcan! E din 

producţie proprie? 

- Nu, l-am cumpărat de la piaţă. Am dat pe el 

500.000 lei. 

 -Nu sunteţi normali la cap! Cum de v-aţi încumetat 

să tăiaţi o pasăre atât de scumpă? 

 

  

Soţia către soţ la petrecerea de Revelion: 

- Bravo, Mitică! Mai cântă vreo 3-4 cântece! 

- De ce să mai cânt, că m-am săturat?! 

- Cântă! Când cânţi, nu bei! 
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- Cum ţi-ai petrecut noaptea de Revelion, Mimi? 

- Peste aşteptări... Închipuieşte-ţi, am primit opt 

cereri în căsătorie. 

- Şi ce-ai făcut? 

- Am acceptat patru din ele. Cred că o să-mi ajungă 

pentru tot anul! 

 

  

- Nu-i aşa, mămico, că mai este până să vină Moş 

Crăciun? 

- Sigur că da. Mai întâi trebuie să vină iarna, să 

ningă. 

- Şi atunci de ce trebuie să fiu cuminte de pe-acum? 

 

  

Un poliţist opreşte un cetăţean beat criţă. 

- De unde vii în halul ăsta de beat? 

- De la petrecerea de Revelion. 

- Îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost acum două 

săptămâni. 

- Aşa cum ziceţi, dar azi m-am hotărât să mă întorc 

acasă! 

 

  

- Tot caut şi caut, zise Bubulina, şi constat că nu 

găsesc nicio rochie potrivită ca să mă îmbrac pentru 

petrecerea de Revelion... 

- Dacă o să mai cauţi mult, o să ai nevoie de o rochie 

de plajă! 
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- Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca 

să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat? 

- E tânără? 

 - Nu tocmai... 

- E elegantă? 

- Oarecum... 

- E frumoasă? 

- Nimic deosebit...  

 - Cultă? 

- Foarte puţin... 

- Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul 

pentru altcineva! 

 

  

Cumpărături pentru cadouri de Crăciun. 

- Aveţi pantofi din piele de şarpe? 

- Desigur, domnule! Ce număr poartă şarpele 

dumneavoastră? 

 

  

De Anul Nou. 

- Iubitule, la miezul nopţii se împlineşte un an de 

când m-ai sărutat ultima oară... 

- Ia te uită, ce repede mai trece timpul! 

 

  

- Ce te-ai gândit, Mimi, să-i faci cadou soţului tău de 

Crăciun? 

- Habar n-am ce să-i iau! Are deja tot ce îmi trebuie! 
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- Bulişor, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, ca să i-l pui 

sub bradul de Crăciun? 

- O minge de fotbal! 

- O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal. 

- N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi de 

citit? 

 

  

Moş Crăciun, la o grădiniţă, după ce a împărţit 

darurile, a fost rugat de copii să le spună o poveste. 

- Ehe, dragii moşului, ştiţi povestea cu eunucul 

decapitat? 

- Da, o ştim, sări Bulişor, este o poveste fără cap şi 

coada! 

 

  

La magazinul de produse metalice-chimice. 

- Cu ce să vă servim, domnule fachir? 

- Cu 5 kilograme de cuie de 10 cm. Soţia mea face 

curăţenie mare de Crăciun şi vrem să schimbăm 

aşternuturile! 

 

  

La uşa familiei Bulă, în prima zi după Anul Nou, a 

sosit familia Trulă. Madam Trulă era fardată din gros şi 

împopoţonată cât încape. 

 - Ehe, zise Bulă, ia te uită cine a venit! Domnul Trulă! 

Ai venit cu sorcova? 

- Nu. Aşa se îmbracă de obicei nevastă-mea. 
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În prima zi de Crăciun, Bulişor îşi luă aparatul foto şi 

dădu să plece. 

- Te duci să faci câteva fotografii cu Moş Crăciun şi 

cu copiii în jurul bradului?, se interesă maică-sa. 

 - Da mai termină, mamă, cu copilăriile astea! Ce Moş 

Crăciun? Mă duc s-o conving pe Albă-ca-Zăpada să facem 

nişte poze sexy! 

 

  

- Ce cadou o să-i faci soţiei tale de Moş Nicolae? 

- Toată dragostea mea. 

- O, dar asta-i curată risipă! Nu te gândeşti că în 

acest caz n-o să mai ai ce să-i oferi de Moş Crăciun? 

 

  

- Mămico, scrie-mi o scrisoare către Moş Crăciun! 

- De ce nu-i scrii tu? 

- Pentru că nu vreau să risc ca în loc de cadouri să-

mi trimită o carte de gramatică! 

 

  

- Vecine, cât e de la Cluj la Dej? 

- Vreo 60 de kilometri. 

- Şi de la Dej la Cluj? 

- Păi, tot atâta. Şi, ia ascultă, îţi baţi joc de mine de 

îmi pui întrebări tâmpite? 

- Nu te supăra, vecine! Uite, eu ştiu că de la Crăciun 

la Paşti sunt circa patru luni, pe câtă vreme de la Paşti la 

Crăciun, ehei!... 
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- Am jucat la loto şi dacă o să câştig îmi voi cumpăra 

materialul acela superb, ca să-mi fac o rochie nouă, s-o 

îmbrac de Revelion. 

- Şi dacă n-o să câştigi? 

- Ghinionul tău, pentru că atunci va trebui să mi-l 

cumperi tu! 

 

  

- Draga mea, cum îţi merge ceasul pe care ţi l-am 

făcut cadou de Crăciun? 

- Merge minunat. Închipuieşte-ţi, face o oră numai în 

40 de minute! 

 

  

- Sper ca darul pe care mă pregătesc să ţi-l fac de 

Crăciun va sta bine pe degeţelul tău, iubito! 

- Ah, eşti un iubiţel. Numai să nu fie prea scump... 

- Unde ai văzut tu ca un degetar să coste mult? 

 

  

- De revelionul trecut m-am trezit dimineaţă 

ciocnind un pahar de vin cu caloriferul. 

- Eu nu-mi amintesc. Am dormit liniştit sub masă. 

 

  

Între logodnici: 

- Iubitule, am o idee. Hai să facem nunta de Crăciun! 

- Nu ştiu de ce crezi tu că trebuie să ne stricăm 

tocmai sărbătoarea Crăciunului? 
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- Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş Crăciun? 

 - Doar pe tine dragul meu... Şi dacă s-ar putea... într-

o limuzină... 

- Nu ţi se pare că vrei cam mult? 

- Bine... atunci să-mi aducă numai limuzina. 

 

  

- Cum ţi-ai petrecut Crăciunul, Bulişor? întrebă 

învăţătoarea. 

- Noi am făcut un pom de Crăciun încărcat cu jucării 

şi tare ne-am bucurat. 

- Şi tu, Ştrul? 

- Şi la noi tata a cumpărat un brad şi l-am împodobit 

cu globuri, cu beteală şi cu multe jucării... şi tare ne-am 

bucurat. 

- Iţic, voi cum aţi petrecut Crăciunul? 

- La noi a fost altfel. Tata are un magazin de jucării şi 

ne-am uitat la rafturile goale şi tare ne-am bucurat! 

 

  

SPAGHETE FIERTE 

- Tăticule, întrebă Bulişor, ce e aia impotenţă? 

- Ah, cum să-ţi spun eu ţie? A, da! Ce cadouri ai 

primit tu de la Moş Crăciun? 

- Mi-a adus... ciocolată, ciorapi, o cămaşă şi un joc de 

Marocco. 

- Ei, acuma imaginează-ţi cum ai reuşi să joci 

Marocco, dacă în loc de beţişoarele tari din lemn ai avea 

spaghete fierte! 
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Pentru a arăta bine în noaptea de Revelion, o 

doamnă s-a dus la un institut de frumuseţe. Acolo, după ce 

au supus-o operaţiilor de rigoare, au întrebat-o: 

- Ei, vă place cum arătaţi? 

- Dar aş vrea să-mi faceţi ochii mari şi expresivi...  

- Imediat o să vă arătăm nota de plată. 

 

  

În dimineaţa de după petrecerea de Revelion, într-

un restaurant intră un client. Localul era plin cu farfurii 

murdare, cu pahare şi sticle goale, cu scrumiere pline cu 

chiştoace şi cu fum de ţigară. Într-un colţ se afla un câine 

care... mătura. Clientul, când îl văzu, rămase ca trăznit. 

- Nu e nicio glumă, zise câinele, ca să-mi câştig 

mâncarea trebuie nu numai să păzesc restaurantul, dar şi 

să mătur în fiecare dimineaţă. 

- Fantastic! Am să-l felicit pe patronul localului, 

pentru că are un câine care ştie să vorbească. 

- A nu, asta nu, vă rog! Dacă va afla, o să mă pună şi 

să răspund la telefon! 

 

  

În vremurile astea de mizerie, în Ajunul Crăciunului, 

un tată care avea şapte copii era disperat că nu avea bani 

să le cumpere jucării. Neştiind ce să facă, a luat puşca din 

cui, a ieşit în curte şi a tras un foc în hornul casei. 

- Ce s-a întâmplat, tată?, au întrebat copilaşii. 

- Dragii mei, am să vă dau o veste proastă. Moş 

Crăciun s-a împuşcat! 
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 ACCIDENT CU MOŞ CRĂCIUN 

Un bărbat perfect a întâlnit o femeie perfectă, an 

făcut o nuntă perfectă şi au avut o căsnicie perfectă. Într-o 

seară geroasă de Crăciun, în timp ce se deplasau cu 

maşina, cuplul perfect a zărit pe marginea drumului pe 

cineva înzăpezit. Au oprit maşina ca să-l ajute. în zăpadă 

era Moş Crăciun, cu sacul lui plin cu jucării. L-au luat în 

maşină ca să-l ducă acolo unde trebuia să împartă 

jucăriile. Pe drum, din păcate, maşina în care se afla cuplul 

perfect şi Moş Crăciun a avut un accident din care numai 

unul dintre ei a supravieţuit.  

Care a fost acela? 

Femeile ar răspunde: a supravieţuit femeia perfectă, 

pentru că toată lumea ştie că nu există Moş Crăciun şi nici 

bărbat perfect. 

Replica bărbaţilor: dacă nu există Moş Crăciun şi nici 

bărbat perfect, atunci femeia perfectă ar fi trebuit să 

conducă maşina si aşa se explica accidentul. 

 

  

Familia Bulă, înainte de a pleca de acasă la 

petrecerea de Revelion, a prins pe uşă următorul anunţ: 

«În atenţia colindătorilor! Suntem acasă numai pentru 

eventualii hoţi!» 

 

  

Ştirea zilei: «În noaptea de Anul Nou, doamna 

Alexandrina Cotoi a născut 5 gemeni. Copiii sunt sănătoşi, 

dar medicii speră să-l menţină în viaţa pe... domnul Cotoi!» 
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În noaptea de Ajun, Bulişor aştepta la un semafor să 

se facă verde, ca să poată să treacă. Lângă el s-a oprit un 

poliţist călare. 

- De unde ai bicicleta asta nouă? Ţi-a adus-o Moş 

Crăciun? 

-Da. 

- Trebuia să-i ceri să-ţi aducă şi un ochi de pisică, 

aşa că ia plăteşte amenda că nu-l ai! 

După ce plăti amenda, Bulişor se uită atent la cal. 

- Domnule poliţist, dar dumneavoastră tot Moş 

Crăciun v-a adus cadou calul? 

- Hm, să zicem că da. 

- Atunci trebuia să-i spuneţi lui Moş Crăciun să pună 

daravela aia sub cal, nu pe cal! 

 

  

Înainte să înceapă masa festivă de Revelion, Suzi 

zise către invitatele sale: 

- Dragele mele, uitaţi-vă pe masă şi spune-ţi-mi dacă 

lipseşte ceva, că n-aş vrea să afle mâine tot cartierul! 

 

  

AUTOBUZUL GREŞIT 

În prima zi a noului an, un bărbat beat a luat loc în 

autobuz lângă o bătrână. 

- Omule, zise baba uitându-se cu dezgust la el, nu-ţi 

dai seama că astfel o să ajungi în Iad? 

- Opriţi!, începu să zbiere beţivul. M-am urcat într-

un autobuz greşit! 
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În noaptea de Revelion, Bulă se ridică de la bar şi 

dădu să plece. 

- Trebuie să mă duc acasă... Uite, s-a făcut ora 12. 

- Nu-i adevărat, zise Trulă, nu-i încă 12. 

- Cum să nu fie? 

- Foarte bine! Nevastă-mea mi-a spus să fiu acasă la 

12 şi eu sunt încă aici! 

 

  

- Cum te-ai distrat, Suzi, în noaptea de Revelion? 

- Aproximativ bine. Am făcut semi-sex. 

- Cum vine asta, semi-sex? 

- Până dimineaţa am reuşit să fac sex numai cu 

jumătate din bărbaţii de la petrecere. 

 

  

Bulă petrece Revelionul la Trulă. 

- Salut, Trulă! Dar ce e treaba aia miţoasă şi tare 

neagră de la intrare? 

 - E dobermanul nostru. L-am luat ca să muşte hoţii. 

- Vai, nu mai îmi spune că mor. Şi eu care l-am luat 

drept ştergător de picioare... 

 

  

- Ce cadou ţi-a adus Moş Crăciun, Mimi? 

- Un storcător de fructe şi legume. 

- Şi merge bine? 

- Mda... merge... numai că după ce trec sărbătorile, 

va trebui să zugrăvim bucătăria. 
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- E adevărat că omul, de sărbătorile de iarnă, bea ca 

să uite de necazurile de peste an? 

- E adevărat că bea ca să uite, în afara unui singur 

lucru: să bea! 

 

  

- Alo, Bulă? Aici Trulă. Băi frate, nevastă-ta ştie că 

ne-ai invitat ca să petrecem la voi noaptea de Revelion? 

- Sigur că ştie! Toată dimineaţa ne-am certat pe 

tema asta. 

 

  

Discutau două vecine: 

- Cum reuşeşti, dragă, să ai de fiecare Revelion alţi 

musafiri? 

- Cred că e din cauza preparatelor mele culinare, 

după ce le mănâncă, a doua oară nu mai vin. 

 

  

- Ce zici, vecină? N-ai dori ca Moş Crăciun să-ţi 

aducă o maşină automată de spălat? 

- Nu, nu cred... Sunt mulţumită de soţul meu actual! 

 

  

Bulă şi Bubulina sunt invitaţi la masa de Revelion la 

familia Trulă. Cu această ocazie au cumpărat un cadou. 

- Ar trebui să rupem eticheta cu preţul, zise Bulă. 

- Nu cred că trebuie să facem asta. Mai bine las-o 

acolo, că am avut eu grijă să mai adaug un zero la preţ!  
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- Să ştii, mami, că Moş Crăciun nu mă mai iubeşte ca 

înainte... 

- De unde ai tras concluzia asta? 

- A început să-mi aducă numai cadouri utile. 

 

  

- Anul acesta, zise Bulă către Trulă, am hotărât să 

facem economie, aşa că ne vom petrece sărbătorile de 

iarnă la munte. 

- Şi crezi că vă va costa mai puţin? 

- Desigur! N-o să mai trebuiască să ne cumpărăm 

brad. 

 

  

- Ce-o fi cu Ticu? Toată noaptea de Revelion a moţăit 

pe scaun. 

- Asta i se trage de când l-au ales senator! 

 

  

SEARA DE AJUN 

Bulă se întâlneşte întâmplător pe stradă cu Trulă, în 

seara de Ajun. 

- Nu vrei să petrecem împreună seara de Ajun? 

- Cum să nu! Bucuros! 

- Atunci telefonează-i nevestei tale să mai pună 

două tacâmuri! 

- De ce două? 

- Aşa de cărpănos mă crezi să-mi las singură soţia 

acasă într-o noapte ca asta? 
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La petrecerea de Revelion. 

- Vai, domnule, de unde aţi învăţat dansul ăsta? 

- De la televizor. E în stilul "latino"! 

- O fi, dar văd că aţi reţinut şi paraziţii emisiunii. 

 

  

Trei burlaci au sărbătorit Revelionul într-un bar. La 

5 dimineaţa, când s-a sfârşit petrecerea, cei trei erau aşa 

de beţi încât nici nu se gândeau să plece acasă. Patronul 

barului a chemat un taxi, i-a încărcat cu ajutorul şoferului 

pe bancheta din spate şi i-a spus: 

- Pe cel din dreapta îl duci pe Rahovei, pe cel din 

stânga în piaţa Unirii, pe cel din mijloc îl laşi pe Magheru. 

Taxiul demară, dar se întoarse peste 10 minute. 

- Ce s-a întâmplat?, se interesă patronul. 

- Mai spuneţi-mi o dată unde să-i duc. Am luat un 

viraj mai tare şi s-au amestecat între ei. 

 

  

La o petrecere de Revelion în înalta societate, 

amfitrioana i-a dat un bilet majordomului ca să i-l 

înmâneze unei prietene, care era aşezată în celălalt capăt 

al mesei. Aceasta, după ce luă biletul, deoarece îşi uitase 

ochelarii acasă, îl rugă pe vecinul aşezat la masă, în 

dreapta ei, să i-l citească. 

 - Da, cum să nu! Cu multă plăcere. În bilet scrie: «Te 

rog, fă-mi plăcerea şi discută cu bărbatul din dreapta ta: 

Ştiu că e teribil de pisălog şi te va plictisi îngrozitor, dar, 

totuşi, stai de vorbă cu el!...» 
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În timpul petrecerii de Revelion, Bulă îşi luă inima în 

dinţi şi, roşu la faţă, îi zise doamnei plinuţe de lângă el: 

- Doamnă, n-am îndrăznit să vă deranjez în timp ce 

vă mâncaţi cotletul, dar trebuie să vă spun că de o 

jumătate de oră piciorul meu se află sub piciorul scaunului 

dumneavoastră. 

  

  

- Bulă, cum îţi place cravata pe care ţi-am luat-o 

cadou de Crăciun? Ce zici, la ce s-ar potrivi ea? 

- La o barbă mare, ca s-o ascundă! 

 

  

La masa de Revelion, Bulă şi-a afumat vecinii, de nu 

mai ştiau săracii ce să facă. 

- Domnule, nu mai rezistă o cucoană mai nervoasă, 

văd că fumaţi ţigară de la ţigară, de parcă aţi fi plătit la 

bucată. Ştiţi că puteţi să contractaţi un cancer pulmonar? 

De ce nu încercaţi să vă lăsaţi? 

- Vai, doamna mea, am tot încercat cu tot felul de 

chestii să mă las, dar tot n-am reuşit. 

- Cu bomboane de mentă aţi încercat? 

- Am încercat, dar se aprind tare greu! 

 

  

În seara de Ajun. 

- Iar te-ai îmbătat, Bulă? Ce-o să-ţi spună nevastă-ta 

când o să ajungi acasă? 

- Ce-o să-mi spună ea, ştiu. Nu ştiu ce-o să-i spun eu! 
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În noaptea de Crăciun, la masă, după aperitive şi 

felul întâi, stropite din belşug cu tot felul de băuturi 

întăritoare, Bulă îi spuse doamnei de lângă el: 

- Să ştiţi că atunci când v-aţi şters furculiţa şi cuţitul, 

n-aţi folosit şervetul dumneavoastră, ci cravata mea. 

 

  

Familia Bulă a invitat la masa de Revelion şi pe 

medicul lor de familie. Au primit de la el o scrisoare de 

răspuns, pe care n-au izbutit s-o descifreze. 

- Ia du-te, Bulişor, la farmacia de la parter şi roag-o 

pe doamna farmacistă să ne spună ce scrie în scrisoare! 

După 5 minute apăru cu o cutiuţă în mână. 

- M-a costat 12.000 lei şi mi-a spus că trebuie să 

faceţi seara băi de şezut şi apoi să vă băgaţi câte un 

supozitor! 

 

  

Moş Crăciun i-a adus şi lui Bulişor anul acesta o 

grămadă de cadouri.  

- Mămico, cum are ochii Moş Crăciun? 

- Căprui, ca ai unchiului Trulă. 

- Ca ai unchiului Trulă?! Aha, acum înţeleg de ce nu 

mi-a adus Moş Crăciun pistolul cu alice de plastic pe care i 

l-am cerut... 

- Ce legătură are? 

- Păi eu i-am spart geamul unchiului Trulă.  

Când a auzit acestea, Moş Crăciun a sărit ca ars: 

- Ţi-am spus eu, cumnată, că el e vinovatul! 
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Printre alte aperitive, la masa din prima zi de 

Crăciun, erau şi sardele cu măsline. 

- Tăticule, zise Bulişor, este adevărat că balenele se 

hrănesc cu sardele? 

- E adevărat... 

- Şi cum or reuşi ele să desfacă cutiile, că mama 

atâta se chinuieşte! 

 

  

- Bulă, de ce te încăpăţânezi să nu mă crezi când îţi 

spun că eşti beat? 

- Şi de unde ştii tu, mă rog, că sunt beat? 

- Dacă n-ai fi beat, ai fi pus la pick-up un disc şi nu 

capacul de la oala cu sarmale! 

 

  

Plăcinte cu răvaşe în noaptea de Revelion: 

- Tare aş vrea să stiu cine este autorul răvaşului pe 

care l-am găsit în plăcinta mea, în care mă face măgar, zise 

supărat Bulă. 

- În orice caz, îi replică Trulă, cred că este cineva 

care te cunoaşte foarte bine! 

 

  

De la Revelion, Bulă se întorcea acasă pe trei cărări. 

L-a văzut un poliţist. 

- Domnule, de-abia te ţii pe picioare. Faci rău că bei 

aşa de mult! 

- Nu... Fac rău că vreau să umblu... 
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Spre sfârşitul petrecerii de Revelion: 

- Sarmale? O, vai, îmi pare rău, zise gazda. Nu mai 

avem sarmale. N-am făcut decât 2-3000. 

 

  

- Unchiule Mitică! Acela e sifonul, acesta e galoşul!  

 

  

În dimineaţa zilei de 1 ianuarie 2014, un agent de 

circulaţie care-şi blestema zilele că tocmai atunci căzuse 

de serviciu, opri o maşină care se deplasa cam şovăitor. 

- Domnule poliţist, zise conducătorul auto, vă rog să 

credeţi, ne grăbim să ajungem acasă, că suntem foarte 

obosiţi... venim de la părinţi. Uitaţi, şi ăsta micu' pică de 

somn! 

- Suflaţi în fiolă!  

Fiola se face verde. 

- Ia uite, minune! Şi n-am pus niciun strop de 

băutură în gură, vă jur! Poate a fost fiola defectă... Puneţi-o 

şi pe nevastă-mea să sufle, că ea a avut hepatită, nici nu 

poate să vadă băutura în ochi, darmite să bea.  

Suflă şi nevasta, fiola se înverzeşte. 

- Vedeţi, ce v-am spus! Sunt defecte!... Să sufle şi ăsta 

micu, ca să vă convingeţi şi mai bine! 

Suflă şi copilul, fiola - ca iarba primăvara. În faţa 

acestor probe evidente, agentul i-a lăsat să plece. Pe drum, 

soţul îi spuse soţiei: 

- Ce idee bună ai avut când, înainte de plecare, i-am 

dat şi lui ăsta micu' să tragă un pahar de vin! 
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Familia Bulă sosi la petrecerea de Revelion unde 

fuseseră invitaţi. Încă din uşă, Bulă spuse: 

- Să-mi daţi voie să vi le prezint pe soţia şi pe fiica 

mea. Şi, ca să nu fie nicio confuzie, vă anunţ că cea mai 

tânără este soţia mea... 

 

  

Înainte de a pleca la petrecere, Bubulina, îi spuse lui 

Bulă: 

- Poţi să bei şi să te distrezi cât vrei şi cum vrei la 

petrecere. Dar îţi interzic să mai baţi câmpii, ca la 

revelionul trecut, când îi ziceai blondei alea durdulii, cu 

care dansai, că eu sunt sora ta mai mare, şi nu nevastă-ta! 

 

  

- Dragul meu, zise Bubulina, tu care eşti un băncos şi 

jumătate şi care ştii atâtea glume, ai să fii în centrul 

atenţiei toată noaptea de Revelion... 

- Nu, n-ai nimerit-o. 

- De ce? 

- Mi-a cerut şefu' să i le scriu ca să le citească el la 

petrecere, pe toate! 

 

  

Picasso se duce să petreacă Anul Nou la un confrate, 

renumit pentru faptul că era zgârcit şi pisălog. 

- Scumpe colega, îl întâmpină gazda pe Picasso, îţi 

urez un an bun! 

- Nu mai am nevoie, mi-a urat altul înaintea ta, doi! 
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În noaptea de Revelion, Bulă îi şopti la ureche 

domnişoarei Bubulina: 

- Mă simt aşa de bine, că aş dansa cu tine tot anul... 

- Chiar aşa de mult ţi-ar trebui ca să înveţi să 

dansezi? 

 

  

Un miliardar, dintre acei apăruţi cu droaia după 

Revoluţie, atâta s-a îndopat cu tot felul de delicatese şi de 

trufandale, stropite cu tot soiul de băuturi fine, în noaptea 

de Revelion, încât l-a lovit o indigestie pe potrivă. Alarmat, 

a chemat doctorul de familie. Acesta sosi, îl consultă şi îi 

spuse: 

- V-aţi scris cumva testamentul? 

- Nu..., zise miliardarul speriat. 

 - Atunci chemaţi un notar şi chemaţi-vă şi copiii! 

Unde sunt? 

- La Cluj... la facultate... 

- Sunaţi-i sau trimiteţi-le o telegramă «Fulger»! 

Soţia bolnavului se duse grăbită să îndeplinească 

dispoziţiunile doctorului, iar pacientul întrebă pierit: 

- Domnule doctor, nu-mi mai daţi nicio speranţă? 

Mai am aşa de puţin de trăit? 

- Nu, de unde aţi scos-o? Aveţi o simplă indigestie... 

- Şi atunci, de ce să trimit după notar, de ce să vină 

de urgenţă copiii? 

- Pentru că n-am vrut să fiu singurul tâmpit deranjat 

în noaptea de Revelion, pentru că dumneata ai mâncat şi ai 

băut ca un spart şi te-ai ales cu o indigestie! 
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Un cunoscut pianist organizase sărbătorirea 

Revelionului la el acasă. Văzându-l prin casă pe nepoţelul 

lui, îi spuse: 

- Ia spune-mi, Costele, ce ţi-ar plăcea ţie mai mult 

pentru noaptea de Revelion? 

- Eu mi-aş dori, bunicule... Dar cred că nu vei putea 

să-mi îndeplineşti dorinţa... 

- De ce nu? Costă aşa de mult? 

- Nu, nu costă nimic. 

- Atunci care ti-e dorinţa? 

- Ca în noaptea asta să nu cânţi la pian... 

 

  

- Cu ocazia sărbătoririi Crăciunului, zise Bulă, ţi-am 

adus cadou acest colier de perle. Are atâtea perle, câţi ani 

ai împlinit... 

- Na, zise Bubulina, în sinea ei, aşa îmi trebuie dacă 

nu i-am spus adevărul! 

 

  

SĂRUTUL 

La petrecerea de Revelion, Bubulina sosi îmbrăcată 

într-o haină de blană, somptuoasă. 

- Vai, draga mea, spuse plină de gelozie madam 

Trulă, haina asta pesemne că a costat o avere... 

- Da' de unde! Doar o sărutare! 

- Pe care i-ai dat-o soţului tău? 

- Ah, nu, o sărutare pe care i-a dat-o soţul meu 

secretarei! 
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O familie de scoţieni, în ziua de Ajun, primeşte vizita 

unei alte familii de scoţieni, care locuia în alt oraş. După ce 

au sărbătorit Crăciunul împreună, văzând că se apropiea 

Anul Nou şi musafirii nici gând să plece, gazda le bătu un 

apropo: 

 - Nu credeţi că cei pe care i-aţi lăsat acasă ar vrea să 

întâmpine noul an împreună cu voi? 

- Vai, vă mulţumim din suflet. Ne pare aşa de bine că 

v-aţi gândit şi la ei. Imediat o sunăm pe mama să vină 

împreună cu copiii! 

 

  

Neavând de lucru, Bubulina, îl luă în zeflemea pe 

Bulă, care se pretindea mare cunoscător de vinuri: 

- Măi, bărbate! îţi mai aduci aminte de vinul acela 

care îl păstrezi pentru Revelionul de anul acesta? 

- Da, ştiu, ce-i cu el? 

- Ei bine, când am pregătit prânzul, am gustat din el. 

Află că a fost tocmai bun să acresc salata cu el! 

 

  

La masa de Revelion s-a nimerit să fie şi un snob, 

care se lăuda la toată lumea cu strămoşii lui. La un 

moment dat, unul dintre cei prezenţi nu se mai putu abţine 

şi îi zise: 

- Dumneavostră îmi amintiţi de un cartof. 

- Cum vine asta? 

- Foarte bine! La cartof, partea cea bună se află sub 

pământ! 
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La masa de Revelion s-a nimerit să fie invitat şi un 

tânăr foarte limbut, care s-a străduit să plictisească toată 

asistenţa cu vorbăria lui. La un moment dat, gazda nu s-a 

mai putut abţine şi i-a zis: 

- Tinere, gândeşte-te întotdeauna că cel mai bun 

înlocuitor al inteligenţei este... tăcerea! 

 

  

- Ai auzit, Bulă?! Lui Trulă, după ce a avut hepatită, 

doctorii i-au prescris un regim alimentar foarte sever. Mai 

multe ceaiuri. 

- Ştiu, şi tocmai d-aia l-am şi invitat la noi de 

Revelion! 

 

  

- O nu, doamnă, peşte n-am avut în meniu. Acela pe 

care vă încăpăţânaţi să-l mâncaţi era pictat pe fundul 

farfuriei... 

 

  

La întoarcerea acasă de la petrecerea de Revelion, 

Bulă şi Trulă schimbau impresii: 

- Mamă, ce de bunătăţi am mai băgat în mine... Şi ce 

băuturi! Ţie ce ţi-a plăcut mai mult? 

 - Mi-a plăcut blonda care stătea în faţa mea la masă! 

 

  

- Tanti Milica, la revedere! Să mai veniţi pe la noi. 

Măcar ca să vă luaţi copilul care a adormit în pian... 
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- Tăticule, zise Bulişor, e adevărat că după Anul Nou 

suntem cu un an mai bătrâni? 

- E adevărat... 

- Şi tu? 

- Şi eu..: 

- Şi mămica? 

- Nu, mămica ta va fi cu 10 ani mai tânără! 

 

  

La un Revelion, gazda îi spuse eseistului şi 

pamfletarului Rivard, arătându-i o tânără: 

- Uită-te la ea! E o partidă excelentă! E bine educată, 

pictează, dansează, cântă la pian, e o admirabilă călăreaţă 

şi îi place vânătoarea. 

- Pe legea mea!, ripostă uluit Rivard. Un număr 

impresionant de defecte. N-ai putea să-mi enumeri şi ceva 

calităţi? 

 

  

Un savant rus avea ciudăţeniile lui. Cu câteva zile 

înainte de Revelion, soţia îi spuse: 

- Ce te-ai gândit să facem de Anul Nou? 

- Iar Anul Nou? 

- Cum iar?! 

- Pai da!.. N-a fost şi anul trecut... şi acum 2 ani... şi 

acum 10 ani? 

- Bine, dar... 

- Nici un dar! E foarte monoton să se repete aşa, an 

după an... L-am suprimat, gata! 
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În ajunul Crăciunului, Bulă zise către Bubulina: 

- Dacă ţi-aş şti adresa, mâine aş veni la tatăl tău ca 

să-i cer mâna ta. 

- Ar fi cam greu. 

- De ce? 

- Fiindcă nici mama nu i-a dat adresa. 

 

  

- Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau 

Bubulinei de Crăciun. 

- De ce n-o întrebi pe ea? 

- Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia 

bani? 

 

  

GHETELE 

- Costele, ce ţi-a adus Moş Crăciun? 

- O pereche de ghete. 

- Da, e un cadou frumos şi util. 

- Nici frumos şi nici util! Ghetele le cunoşteam, le-a 

purtat fratele meu anul trecut! 

 

  

Familia Bulă pleacă să petreacă noaptea de Revelion 

împreună cu familia fiului lor, Bulişor. Pe drum, Bubulina îl 

dăscălea pe Bulă: 

- Să fii atent, dacă tortul e luat de la cofetărie, 

mâncăm amândoi. Dacă e făcut de nora noastră, va trebui 

să te sacrifici tu! 
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Că să-i facă o surpriză soţului său în prima zi de 

Crăciun, tânăra nevestică a copt cozonaci. La desert, soţul 

gustă o felie şi se strâmbă: 

- Nu prea ţi-au reuşit cozonacii. 

- Nu se poate! Am făcut exact ce scria în cartea de 

bucate! Uită-te şi tu! 

- Da, ai dreptate! 

- Reţeta începe în josul paginii şi, cum pagina 

următoare lipseşte, ai continuat cu reţeta cu carne, care 

urmează! 

 

  

Două pisici pe casă: 

- Tu ce ţi-ai dori să-ţi aducă Moş Crăciun? 

- Un coş plin cu pisicuţe. Dar tu? 

- Şi eu la fel. 

În spatele lor se afla un motan, care auzindu-le 

despre ce vorbesc, zise: 

- Salutare, fetelor! A sosit Moş Crăciun! 

 

  

Într-un Ajun, Lomonosov îi spuse secretarului său: 

- Sunt din ce în ce mai distrat, ca să nu zic uituc. Ştiu 

că e ajunul Anului Nou şi parcă în ziua asta aveam 

programat ceva. 

- Nu fiţi îngrijorat! Trebuie să mergem la Institutul 

Politehnic pentru o conferinţă. Dar mai avem 3 ore bune... 

- Mulţumesc că mi-ai amintit. Dar cine o să ţină 

conferinţa?  
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- Mămico, să ştii că Moş Crăciun e un hoţ. 

- Vai, Bulişor, dar se poate să îl faci hoţ pe Moş 

Crăciun, care ţi-a adus atâtea cadouri frumoase?! 

- Da, dar să ştii că am recunoscut la el în picioare 

cizmele lui tăticu’! 

 

  

- Măi Bulă, de ce n-ai venit cu soţia la Revelion? 

- N-am putut. Era teribil de furioasă. 

- De ce era furioasă? 

- Pentru că n-am vrut s-o iau cu mine! 

 

  

În ajunul unui Revelion, într-o cabină de la un teatru 

de revistă bucureştean, G. Timică şi V. Birlic scriau de zor 

felicitări către prieteni, rude, dramaturgi, cronicari etc. 

- Ah, să ştii că felicitările astea mă aduc la sapă de 

lemn!, exclamă Timică, de felul lui foarte econom. 

Birlic, care nici el nu era prea risipitor, îi replică: 

- Eu am găsit o soluţie mai ieftină. Scriu acum o sută 

de felicitări cu următorul text: «Multă fericire şi sănătate 

pentru următorii 10 ani!". 

 

  

- Ia spune, Bulişor, spune-i lui Moş Crăciun, ce fapte 

rele ai mai făcut anul acesta? 

- Am schimbat cea mai bună undiţă a lui tăticu’ pe 

un pistol cu capse... 

- Nemernicule, din cauza ta am rămas fără undiţă?! 
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Un student s-a hotărât ca de sărbătorile de iarnă să 

nu plece acasă, ci să rămână cu prietenii. Cum nu avea 

bani, a telefonat părinţilor să-i trimită nişte bani să-şi 

cumpere un atlas de anatomie. În câteva zile a primit un 

pachet şi, în el, atlasul. Supărat că nu-i reuşise trucul, a 

vândut atlasul şi a telefonat părinţilor să le mulţumească 

pentru atlas şi să îi roage să-i mai trimită şi ceva bani de 

buzunar. Când a auzit acestea, taică-său i-a spus: 

- Ne-am gândit şi la treaba asta şi ţi-am pus în atlas, 

între file, 5 bancnote de 50.000, pe care tu, ştiindu-te 

studios, cred că le-ai găsit... 

 

  

- Eu, se laudă Trulă la petrecerea de Revelion după 

ce băuse bine, am adus la această masă curcanul, păstrăvii, 

băutura şi tortul. Tu, Bulă, ce ai adus? 

- Nevasta, copiii şi pe soacră-mea... 

 

  

- Dacă la petrecerea de Revelion, unul spune glume 

şi râd toţi, ce înseamnă? 

- Că persoana care le spune e gazda! 

 

  

Între prietene: 

- În seara asta, de Anul Nou, împlinesc 30 de ani. 

- Vai, dragă, teribilă coincidenţă! Închipuieşte-ţi că şi 

eu la fel!  

- Da, dar eu îi aniversez prima dată! 
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Q Care e cea mai mare bucurie a gazdei la scoţieni 

când îi sosesc invitaţii pentru petrecerea de Revelion? 

A Să-i vină cât mai mulţi gata beţi! 

 

  

- De Crăciun, zise Bulă, am fost invitat la familia 

Trulă. Două ceasuri întregi a trebuit să le cânt la pian. 

- Foarte bine le-ai făcut! Nici eu nu pot să-i sufăr! 

 

  

În seara de Revelion, Bulă, intră într-un bar unde se 

sărbătorea Anul Nou, având faţa umflată şi plină de 

vânătăi. 

- Cu cine te-ai bătut, tocmai acum, la început de an?, 

se minună barmanul. 

- M-am bătut cu Trulă... 

- Şi nu ţi-a fost ruşine să te laşi bătut de un sfrijit ca 

el?! 

- Nu m-am lăsat bătut, drept dovadă e că eu sunt 

aici, iar el la reanimare.. 

 

  

ROMUL 

- Bulinuţa, ce-ai vrea tu să-ţi aducă Moş Crăciun? 

- Un rom! 

- Un rom?! Eşti prea mică pentru ca să te apuci să 

bei băuturi spirtoase. Ce-ţi veni cu romul? 

- Aşa mi-a spus bunica: «Cand o să fii mare, o să te ia 

şi pe tine un rom ca să te plimbe cu Mercedesul!» 
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La masa de Revelion, un musafir declară: 

- Când sunt acasă, nu pot mânca mai nimic... Când 

sunt invitat undeva, mă iau după ceilalţi comeseni şi 

mănânc cât doi! 

- Nu face nimic, spuse gazda, vă rog să vă simţiţi ca 

acasă! 

 

  

După mai multe pahare băute la masa de Revelion, 

Bulă trecuse la confesiuni: 

- Când eram mai tânăr şi îndrăgostit de Bubulina, eu 

vorbeam şi ea asculta. După ce ne-am căsătorit, vorbea ea 

şi eu ascultam. Acum vorbim amândoi şi ascultă vecinii... 

 

  

În sala de aşteptare erau mai mulţi cetăţeni care 

doreau să fie primiţi de către primar. Sosi şi Moş Crăciun. 

- Sunt destul de grăbit... V-aş ruga să-mi permiteţi să 

intru eu primul! 

- Stai aşa, zise unul dintre cei care aşteptau, 

dumneata, Moş Crăciun, ai venit cu barba de acasă, dar mie 

mi-a crescut de când aştept aici!   

 

  

DRAGOSTEA ŞI CHENZINA 

În seara de Ajun, Bulă îi trimise iubitei sale, 

Bubulina, prin comisionar, un buchet mare de trandafiri 

de care prinsese următorul mesaj: «Cu toată dragostea şi 

aproape toată chenzina mea.» 
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Pregătiri pentru Revelion: 

- Bulă, de ce ai luat umbrelele din cuierul de pe hol? 

Ţi-e teamă că o să le fure musafirii? 

- Nu mi-e teamă că o să ni le fure, ci că o să le 

recunoască! 

 

  

La petrecerea de Revelion, Bulă făcea curte unei 

doamne. Discuţia s-a încins, aşa că s-a hotărât să o întrebe: 

- V-aţi culcat până acum cu vreun bărbat? 

- Asta e treaba mea!, îi răspunse prompt doamna. 

 - A, atunci se schimba treaba. Nu ştiam că sunteţi 

profesionistă! 

 

  

Mămico, este adevărat că Moş Crăciun aduce daruri 

copiilor cuminţi? 

- Da, Bulinuţo! 

- Şi că barza aduce copii? 

- Sigur că da! 

- Atunci tăticii la ce sunt buni? 

 

  

La petrecerea de Revelion, Bulă dansa cu o 

domnişoară, care avea în decolteu un mic avion pe un 

lănţişor de aur, care-l purta la gât. 

- Vă place medalionul meu? 

- Da, îmi place. Dar, ca să fiu cinstit, mai mult îmi 

place pista de aterizare... 
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- Am descoperit o metodă extraordinară de a nu mai 

trimite felicitări de sărbători la prieteni, rude, cunoştinţe, 

şefi. Mă costa o avere. 

- Ce metodă, mă, Bulă? 

- Le-am scris tuturor că sufăr de amnezie, că mi-am 

pierdut memoria! 

- Şi crezi că o să te creadă? 

- O să mă creadă sigur, că am trimis scrisorile fără 

timbru... 

 

  

La petrecerea de Revelion, Bulă şi cu Trulă fac 

cunoştinţă şi se simpatizează reciproc. Beau, glumesc, 

schimbă impresii, bârfesc. La un moment dat, Trulă 

întrebă: 

- Da pocitania aia de pe canapea a cui o fi? 

- E nevastă-mea. 

- Te rog să mă scuzi! Am greşit. 

- N-am de ce să te scuz. Eu am greşit! 

 

  

De Anul Nou, doi deţinuţi discutau în celula care îi 

găzduia. 

- Tu de ce stai, mă, la bulău? 

- Pentru că mi-am făcut cumpărăturile de Crăciun 

prea devreme... 

- Şi pentru asta te-au închis? 

- Da, pentru că mi-am făcut cumpărăturile înainte să 

se deschidă magazinul... 
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- Mulţumesc, Moş Crăciun, pentru cadourile care mi 

le-ai adus!, zise Bulişor. 

- N-ai pentru ce, dragul moşului. Nu a fost cine ştie 

ce, că, anul ăsta, moşul e tare sărac. 

- Aşa m-am gândit şi eu, dar mama mi-a spus că 

totuşi să îţi mulţumesc! 

 

  

Un purice este întrebat de către soţie: 

- Unde o să ne petrecem anul ăsta Revelionul? 

- Cred că pe «Coasta de Azorl» 

 

  

Seara, în pat, după partida de amor, Bubulina îi 

spuse lui Bulă: 

- Dragul meu, m-aş duce mâine să văd nişte blănuri. 

Ce părere ai? 

- Uite 10.000 de lei, să ai de intrare la Grădina 

Zoologică. Vezi să-mi aduci restul! 

 

  

TREI FEMEI 

La petrecerea de Crăciun, după mai multe pahare, 

Bulă se jeluia: 

- Trei femei am cunoscut în viaţă şi toate trei m-au 

nenorocit... 

- Cum vine asta? 

- Una m-a respins, una m-a părăsit şi a treia s-a 

căsătorit cu mine! 
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Familia Bulă a venit să-şi petreacă Revelionul la 

familia Trulă, aducându-l cu ei şi pe Bulişor, de patru 

anişori, care avea obiceiul de a distruge tot pe unde 

ajungea. După ce s-a sfârşit petrecerea, la plecare, Trulă, 

furios din cauza stricăciunilor provocate de îngeraş, îi 

spuse lui Bulă: 

- Mai veniţi la noi... ca să ne daţi vestea bună... că  

băiatul vostru a reuşit să intre la facultate! 

 

  

- Nevastă-mea şi-ar dori de Crăciun ceva de pus la 

gât... 

- Şi ai să-i faci cadou un colier? 

- Ei, aş! De unde atâta belşug? Lasă, că un fular e mai 

sănătos! 

 

  

De Crăciun, Bulă intră într-un magazin de bijuterii.  

- Aş vrea o bijuterie pentru o doamnă... 

- Pentru soţie sau... ceva mai scump? 

 

  

PAGUBA 

Spre dimineaţă, la sfârşitul petrecerii de Revelion: 

- Bulă, mai opreşte-te, îi zise Bubulina, ai băut toată 

noaptea... 

- Dă-mi pace! E pentru prima oară când dă şi Trulă 

de băut şi vreau să-mi scot paguba, că destul a băut el pe 

banii mei... 
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Cum se apropiau sărbătorile de iarnă, Bulă îşi chemă 

bucătarul şi îi zise: 

- De Crăciun soseşte soacră-mea în vizită. Iată lista 

mâncărurilor ei preferate. 

- Prea bine, domnule. 

- ...şi, dacă vei găti măcar una dintre ele, o să te dau 

afară! 

 

  

În preajma sărbătorilor de iarnă, doi hoţi în faţa unei 

vitrine: 

- Oare cât să coste haina asta de blană? 

- Între 3 şi 5... ani! 

 

  

REVELION ÎN ARDEAL 

- Tu, Mărie, zise Ion, noi amu, de Revelionul aista, de 

2000, facem 30 de ani de când trăim împreună fără acte. 

N-ar fi bine să ne căsătorim şi noi? 

- Ar fi, Ioane, dar, aşa bătrâni, cine ne mai ia? 

 

  

- Cu ocazia Anului Nou, dă-mi voie să-ţi transmit 

urări de sănătate de la un fost coleg de-al tău de clasă. 

- Cum îl cheamă? 

- Nu-mi mai aduc aminte cum s-a prezentat, dar e 

unul scund, negricios şi cu chelie mare. 

- Atunci n-a fost coleg cu mine... La noi în clasă nici 

unul nu avea chelie! 
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În parc, pe o bancă, stătea Moş Crăciun ca să-şi mai 

tragă sufletul. Prin faţa lui se tot plimbau două fete cu 

minijup. Când le văzu, moşul aruncă pe jos două monede 

de 500 de lei. Cele două fete se aplecară să le ridice, 

dezgolindu-şi pulpele şi funduleţele. După ce a admirat 

priveliştea, Moş Crăciun le zise: 

 - Ia veniţi încoace, dragele mele! Ia luaţi banii ăştia 

drept cadou. 

Şi i-a dat uneia din fete 20.000 şi celeilalte 30.000. 

- Moş Crăciun, mie de ce mi-ai dat mai puţini bani 

decât prietenei mele? 

- Ţie ţi-am dat să-ţi cumperi chiloţei, iar ei să-şi 

cumpere şi chiloţei, dar şi hârtie igienică! 

 

  

Înainte de petrecerea de Revelion, un tip căruia îi 

plăcea să îmbrace elegant, se duse la stomatolog. 

- Domnule doctor, am dinţii îngălbeniţi de nicotină. 

Ce mă sfătuiţi să fac? 

- Cred că trebuie să vă luaţi o cravată galbenă, ca să 

se asorteze... 

 

  

La petrecerea din noaptea de Revelion, stăpâna casei 

o găseşte într-o cameră pe fiica ei de 15 ani în braţele unui 

musafir. 

- Ridică-te de acolo, neruşinato!, strigă ea supărată. 

 - Nici nu mă gândesc. Eu am fost prima care am dat 

de el! 
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Două prietene discutau de Revelion: 

- Îţi place cum îmi vine rochia? 

- Vai, dragă, dar e superbă! Cu fiecare an care trece, 

îmi place din ce în ce mai mult! 

 

  

- Câte sarmale ai făcut, vecino, pentru Revelion? 

- 201.  

- De ce tocmai 201?! 

- Să-mi rămână şi mie una să gust. 

 

  

Petrecere de Revelion organizată la un restaurant. 

Înspre dimineaţă, musafirii picoteau, gata să adoarmă. 

Şeful orchestrei, văzându-i, le spuse: 

- Dragi invitaţi, pentru a mai înviora atmosfera, 

acum vă vom cânta un cântec de leagăn. 

 

  

De sărbătorile Crăciunului, nemţii se duc la cehi: 

- Ne primiţi cu pluguşorul? 

- Nu, Doamne fereşte, că acum câtva timp au venit la 

noi unii cu steaua şi pe urmă n-au mai vrut să plece. 

 

  

- De Crăciun i-am dat cadou soţiei un colier de perle. 

- Dar parcă mi-ai spus că îşi doreşte o maşină... 

- E drept că asta şi-ar fi dorit, dar unde ai văzut tu 

magazine unde să se vândă maşini false?  
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Q Care este diferenţa dintre Moş Crăciun şi Moş 

Gerilă? 

A Moş Crăciun a făcut Teologia, iar Moş Gerilă a 

studiat la Ştefan Gheorghiu. 

 

  

În seara de Ajun, Moş Crăciun mergea pe stradă cu 

sacul plin în spate. Văzu o tipă sexy, lipită de un zid, căreia 

îi spuse: 

- Domnişoară, îmi dai un pupic, îţi dau o jucărie. 

- Şi dacă mă culc cu tine, îmi dai tot sacul? 

 

  

- Tăticule, am auzit că unchiul Trulă se logodeşte de 

Crăciun şi se căsătoreşte de Paşti. Cum vine asta? 

- Ca şi cum ţi-ar aduce ţie Moş Crăciun, de cadou, o 

bicicletă, la care să tot claxonezi până la Paşti şi numai 

după aceea să te sui pe ea! 

 

  

Aşezându-se pe o bancă din parc, un domn îmbrăcat 

la patru ace începu să înjure din senin. 

- Vai, tu-le vopseaua mamii lor! 

Un preot care-şi făcea rondul, se aşeză şi el pe bancă. 

- Ce te-a apucat să faci scandal şi mai ales să înjuri 

acum de sfintele sărbători ale Crăciunului? 

- Înjur pentru că banca e proaspăt vopsită.  

Preotul sări ca ars, îşi privi sutana şi începu să urle: 

- Vai, Cristoşii şi Dumnezeii mamii lor! 
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La urgenţă, în noaptea de Anul Nou este adus un 

pacient beat mort. 

- Nu pot preciza diagnosticul, zise medicul de gardă, 

probabil e din cauza băuturii. 

- Nu vă faceţi griji, domnule doctor, am să aştept 

până vă treziţi. 

  

  

Discuţie în noaptea de Revelion. 

- La ce te uiţi aşa de intens, Bulă? 

- La o pereche care se sărută de zor. 

- Mai bine uită-te la nevastă-ta! 

- Păi asta şi fac! 

 

  

- Inculpat, eşti acuzat că ai pătruns prin efracţie, de 

trei ori, în magazinul de confecţii. 

- Îmi recunosc fapta, d-le judecător, am vrut să-i fac 

cadou de Crăciun o rochie nevestei mele şi ea m-a trimis s-

o schimb de trei ori. 

 

  

- Vă rog să-mi împachetaţi cât mai frumos săpunul 

acela! zise scoţianul. Vreau să-i fac de Crăciun un cadou-

surpriză nevestei. 

- Şi asta numiţi dumneavoastră cadou surpriză? 

- Păi, nevastă-mea aşteaptă o haină de blană... 
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Vânătoarea de minciuni 
 

 

 

- Tată, de ce-i femeie zeiţa vânătorii?, 

îl întreabă Bulişor pe tatăl său. 

- O să-ţi dai seama după ce te însori. 
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- Bulă, ai reuşit la examenul de tir pentru obţinerea 

permisului de vânător? 

- Nu ştiu, pentru că şeful comisiei e încă în spital. 

 

  

În timp ce un cioban, sprijinit în bota lui, îşi admira 

turma, este atacat de un urs. Instinctiv, ridică bota să se 

apere. Un vânător, care se afla prin apropiere, vede scena, 

pune puşca la ochi şi împuşcă ursul. 

- Măi, să fie, de câţi ani am eu bota asta şi până acum 

n-am ştiut că-i încărcată! 

 

  

Bulă şi cu taică-său, la vânătoare de lupi. Bulă 

rămâne în cabana de vânătoare, iar taică-său iese să vadă 

dacă prin împrejurimi nu sunt urme de lupi. La un 

moment dat, uşa se deschide brusc şi năvăleşte tatăl lui 

Bulă, urmărit de un lup furios. După ce aleargă câteva ture 

în jurul mesei, tatăl lui Bulă, iese pe uşă strigând: 

- Bulă, ţine-l tu pe ăsta aici şi jupoaie-l, că eu mă duc 

să mai aduc unul! 

  

  

În tren, într-un compartiment, intră un vânător şi ia 

loc, ţinându-şi arma pe genunchi, îndreptată către vecinul 

de vizavi. 

- Ei, domnule, vezi cum ţii arma aia! Să nu se 

descarce... 

- Nicio grijă, că pot oricând s-o încarc la loc! 
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Doi vânători se-ntâlnesc cu un hornar. Superstiţios, 

vânătorul mai în vârstă îşi prinde nasturele de la haină. 

- Vă ştiam om serios. De când credeţi că hornarul vă 

aduce noroc?, îl întreabă celălalt. 

- De când mi-a fugit nevasta cu un hornar! 

 

  

- Nevastă-mea doar spune, spune..., se plânge un 

vânător. 

- Ce?, îl întreabă în cor colegii. 

- Asta nu-mi spune!, le răspunde vânătorul. 

 

  

Un vânător îi spune viitoarei sale soacre: 

- Vreau s-o cer în căsătorie pe fiica dumneavoastră! 

- Câţi bani aveţi în bancă?, întreabă viitoarea soacră. 

- Doamnă dragă, mă înţelegeţi greşit. Eu nu vreau s-

o cumpăr pe fiica dumneavoastră, ci s-o iau de nevastă. 

 

  

- De ce eşti atât de tăcut astăzi?, îl întreabă colegii pe 

tânărul vânător. 

- Am primit o scrisoare de la un soţ încornorat. M-a 

ameninţat că dacă mai alerg după nevastă-sa, mă împuşcă 

ca pe-un câine. 

- Păi, nu mai alerga după nevastă-sa. Caută-ţi alta, îl 

sfătuieşte cu înţelepciune bătrânul vânător. 

- Dar nu ştiu despre cine-i vorba. Nebunul ăla nici 

nu s-a semnat. 
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Un melc îi spune mamei sale: 

- Lasă-mă te rog să traversez şoseaua! 

- Nu se poate. Peste două ore trece pe aici jeep-ul 

vânătorilor. 

 

  

- Bea medicamentul!, îi strigă nevasta, vânătorului. 

- Dar medicamentul ăsta i-a fost prescris câinelui!, îi 

răspunde nervos vânătorul. 

- Dacă te vede câinele că-l bei, atunci va bea şi el... 

 

  

- De ce mă strângi atât de tare la pieptul tău?, îl 

întreabă pe vânător partenera sa de dans. 

- Ca să fie mai mult loc pe parchet!, îi răspunde 

vânătorul. 

 

  

La o masă vânătorească, Iţic îl întreabă pe Ştrul: 

- De ce ţi-ai lăsat barbă, Ştrul? 

- Ca să nu-şi dea seama vecinul cât de mult seamănă 

fiul său cu mine. 

 

  

Din nou la o masă vânătorească: 

- Spune, Ştrul, ţie nu-ţi plac femeile? 

- Cum să nu-mi placă! 

- Atunci de ce te tot cerţi cu nevastă-ta? 

- Chiar din cauza femeilor! 
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Într-o noapte, Scufiţa Roşie se-ntâlneşte cu lupul în 

pădure. Lupul o întreabă: 

- Scufiţă Roşie, nu ţi-e frică singură noaptea prin 

pădure? 

- De ce să-mi fie frică? Bani n-am ca să mă fure, iar 

sexul îmi place la nebunie. 

 

  

Un musafir important este invitat la o vânătoare. La 

sfârşitul vânătorii, este înştiinţat că el a fost cel mai eficace 

vânător, împuşcând singur 30 de iepuri: 

- E minunat!, se bucură musafirul. Şi ţineţi cont că 

am avut doar 5 gloanţe!... 

 

  

Iţic şi Ştrul participau la o vânătoare de fazani. La un 

moment dat, Iţic îl întreabă pe Ştrul: 

- Mă, Ştrul, n-ai cumva nişte gloanţe, că mie mi s-au 

terminat. 

- Vai! Nu mai ai gloanţe? Cum poţi să vii la vânătoare 

de fazani doar cu câteva gloanţe? Acum eu cui să-i mai cer? 

 

  

Un vânător îşi comandă o proteză. După câteva zile, 

se-ntoarce la tehnician şi mai comandă o proteză. 

- De ce? Cea de data trecută nu era bună? 

- Din contră, dar îmi trebuie două proteze: una 

pentru mâncărurile cu lapte şi una pentru mâncărurile cu 

carne. 
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Soţia vânătorului stă în faţa avocatului cu ochii 

umflaţi cât cepele. Acesta îi pune întrebările de rutină: 

- Spuneţi-mi, de ce vreţi să divorţaţi de soţul 

dumneavoastră? 

- Pentru că şi ieri seară când s-a trezit brusc, a 

început să se îmbrace. 

- Şi? 

- Pentru că atunci când l-am întrebat unde merge, 

mi-a răspuns că la nevastă-sa. 

 

  

- Prietene, cum ai putut să vii în pădure cu papucii 

în picioare? Nu ţi-ai dat seama? Eşti atât de distrat? 

- Cum să nu-mi dau seama! Am venit în papuci ca să 

mă simtă animalele... 

 

  

VIOLUL 

Fiul unui pădurar se întâlneşte cu o fată în pădure: 

- Vai, draga mea, nu ţi-e frică singură? Dacă te 

violează cineva? 

- Dacă ar fi atât de amabil... 

 

  

- Sunt sigură că vecinul s-a întors de la vânătoare cu 

o pradă bogată! 

- Pe ce crezi asta? 

- Păi, nu i-am auzit certându-se şi pe deasupra mai 

şi scârţîie patul, răspunde prompt nevasta. 
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Nevasta unui vânător se duce la medic cu nasul 

umflat. Medicul, fiind un prieten de-al soţului ei, o întreabă 

discret: 

- Albină? 

- Da. 

- S-a pus pe nasul dumneavoastră? 

- Da. 

- V-a înţepat? 

- N-a avut timp, pentru că soţul a şi lovit-o cu patul 

puştii...  

 

  

Un medic consultă un vânător: 

- Aveţi respiraţie neregulată şi puls neregulat. 

Spuneţi-mi, beţi? 

- Da, dar regulat, vine prompt răspunsul. 

 

  

- Totdeauna sunt nervoasă când mergi la vânătoare, 

îi spune nevasta vânătorului. 

- Nu te agita, draga mea, voi veni mai repede decât 

te aştepţi. 

- Chiar din cauza asta sunt nervoasă. 

 

  

- Vai ce întuneric e. Omul nu-şi găseşte nici propria-i 

gură! 

Replica vânătorului vine prompt:  

- Vă pot ajuta, domnişoară? 
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- Ştrul, câinele meu se face din ce în ce mai leneş! 

- Ce te face să crezi? 

- Păi, mai demult îmi aducea lesa când mă vedea în 

haine de vânătoare, iar acum îmi aduce cheile de la 

maşină. 

 

  

- Soţul meu e ahtiat după puştile scumpe de 

vânătoare... De fiecare dată de câte ori mergem împreună 

la vânătoare, îşi cumpără  o puşcă scumpă. Şi soţul tău are 

hobby-uri atât de costisitoare? 

- Da. În trei locuri plăteşte pensia alimentară... 

 

  

- Pe soţul meu nu-l mai atrag deloc ca femeie, îi 

spune nevasta vânătorului prietenei sale. 

- Cumpără-ţi lenjerie neagră şi sexy. 

- Mi-am cumpărat deja. 

- Şi cum a reacţionat? 

- M-a întrebat după cine port doliu. 

 

  

- Ce s-a întâmplat cu soţul tău, o întreabă pe nevasta 

vânătorului o vecină. 

- Păi, vânează. 

 - Unde vânează? 

- În sera din spatele casei. 

- În seră? Dar e nebun? Şi cum de nu-i interzici? 

- De ce să-i interzic? Şi mie-mi plac iepurii... 
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- Închipuiţi-vă, domnule doctor, de câteva nopţi 

visez întruna că trag la nesfârşit şi nu dobor niciun iepure. 

Ce pot să fac? 

- Învăţaţi să trageţi! 

 

  

Bătrânul vânător s-a îmbolnăvit şi n-a putut merge 

la vânătoare. În timp ce delira din cauza febrei, îi spune 

nevestei: 

- Promite-mi că, dacă mor, nu te vei recăsători! 

- Bine, dar ce-o să fie dacă n-o să mori? 

 

  

- Ce frumos pulover ai!, îi zice un individ unei tinere 

fete, pe tren, încercând să intre în discuţie cu ea. 

- E din păr de cămilă vânată în Sahara, îi răspunde 

tânără. 

- Văzând cele două cocoaşe, mi-am dat seama. 

 

  

AMENINŢĂRI 

Un vânător, care nu demult s-a privatizat, le spune 

colegilor săi: 

- Închipuiţi-vă, de la o vreme încoace primesc 

scrisori de ameninţare. 

- Da? Şi-s anonime scrisorile? 

- Nu. Au şi destinatar, şi semnătura pe ele... 

- A cui semnătură? 

- A fiscului. 
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Un vânător se-ntoarce acasă şi-i pune nevestei sale 

un iepure pe masă: 

- Vezi, femeie? Azi am avut noroc!, îi spune acesta. 

- Văd, îi răspunde nevasta. Mai ales în faptul că 

alicele au atins tocmai eticheta cu preţul... 

 

  

Doi vânători stau de vorbă într-o cafenea: 

- E supărător că iarăşi au ridicat preţul la muniţie. 

- Nu te impacienta. Sunt mai scumpe comparativ cu 

anul trecut, dar mai ieftine comparativ cu anul următor... 

  

  

Bulă, întors de la o partidă de vânătoare nereuşită, îi 

spune iubitei sale: 

- Alege draga mea. Sau eu, sau Iţic... 

- Bine. Atunci tu şi Iţic, şi dacă se poate şi Ştrul... 

 

  

- Spune-mi, draga mea, o întreabă pe nevasta 

vânătorului o prietenă de-a ei, pe soţul tău nu-l deranjează 

să fie încornorat zilnic? 

- Cum să-l deranjeze?! Doar e vânător... 

 

  

Două pisici negre stau pe gard. 

- Ce zi plictisitoare!, spune una. 

- Vino!, spune cealaltă. Vezi grupul de vânători? Să le 

ducem un pic de ghinion... 
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Un pădurar intră într-un restaurant şi se-ntâlneşte 

cu un vânător. Scoate din buzunar o telegramă, i-o dă 

acestuia, după care pufneşte în râs. Vânătorul începe să 

citească cu voce tare: „Stau la pat cu Angină Pectorală. 

Trimiteţi-mi bani!". 

 - Ce-i de râs în asta?, îl întreabă vânătorul pe 

pădurar. 

- Păi, nu-i şmecher copilul? De-abia a plecat înapoi 

la cursuri că şi-a şi agăţat o tipă. 

 

  

- Bietul meu tată! De-acum va trebui să meargă 

însoţit de două persoane la vânătoare, îi zice Ştrul lui Iţic. 

- De ce? 

- Pentru că mi-am primit permisul de portarma. 

 

  

- Ginerele meu e o fiinţă atât de bună, se mândreşte 

soacra lui Ştrul într-un grup de vânători. 

- De ce?, întreabă unul dintre ei. 

- Mă duce pretutindeni... 

- Asta-i drept, răspunde Iţic, dar de pretutindeni 

găseşte drumul spre casă... 

 

  

Un profesor universitar i se adresează unui student: 

- Spune-mi, data trecută dumneata ai ieşit din sală în 

timpul cursului despre vânătoare? 

- Nu, domnule profesor. Eu nu sunt somnambul... 
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Bătrânul vânător, căruia nu demult i-a murit 

nevasta, s-a recăsătorit cu o tânără de vreo douăzeci de 

ani. Întâlnindu-se cu prietenul său, acesta îl întreabă: 

- Cum de nu ţi-a fost frică să te căsătoreşti cu o 

femeie atât de tânără? 

- De ce să-mi fie frică? Oricum nu mănâncă mai mult 

decât una bătrână... 

 

  

Trei vânători stau de vorbă la marginea pădurii: 

- Dacă mor, să mă înmormântaţi lângă mama mea... 

Cât timp ea trăia, o duceam bine!, zice unul dintre ei. 

- Pe mine, lângă nevastă-mea... A fost credincioasă 

până la moarte, zice al doilea. 

Al treilea tace: 

- Dar tu?, îl întreabă ceilalţi. 

- Pe mine să mă îngropaţi lângă vecină-mea! 

 - Dar ea trăieşte. 

- Ei, bine. Nici eu n-am murit... 

 

  

Un băieţel stătea pe-o bancă în parc şi plângea. Pe-

acolo trece un vânător şi-l întreabă: 

- De ce plângi? 

- Pentru că nu pot să fac şi eu cu fetele ceea ce fac 

băieţii mai mari. 

Vânătorul se-aşează lângă el şi începe şi el să plângă. 

- Dar tu de ce plângi?, îl întreabă băieţelul. 

- Pentru că nici eu nu pot... 
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- Dă-mi te rog câteva cartuşe, că mi-am pierdut 

cartuşiera! 

- Măi Bulă, tu ţi-o pierzi cam des. 

- Nicio problemă, mai tot timpul e goală... 

 

  

Pădurarul se enervează când observă că fata sa este 

curtată de chiriaşul său: 

- Dacă nu-l laşi pe mucosul ăla, îţi trag o palmă! îi 

spune fetei sale. 

- Eu l-aş lăsa, tată, dar ce să fac dacă nenorocitul ăla 

n-are curaj s-o facă? 

 

  

RĂGUŞEALA 

Bătrânul vânător, care ştia să imite perfect sunetele 

animalelor, este trezit într-o noapte de nevastă-sa: 

- Cineva umblă prin grădină!, îi zice aceasta. 

- Ce ghinion! Sunt atât de răguşit că nici să latru nu 

mai pot. 

 

  

Bulişor, plictisit de atâtea animale, se plimba prin 

grădina zoologică cu tatăl său. La un moment dat, tatăl său 

îl întreabă: 

- Bulişor, ai vrea să ştii să cânţi atât de frumos ca o 

privighetoare? 

- Nu, tată! Aş prefera să ştiu să scuip aşa de departe 

ca şi lama. 
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- Ajutor, bunico! strigă Bulişor.  

- Ce-i, Bulişor? 

- Bunicul s-a dus să-l înece pe Cezar! 

- Nu te întrista, Bulişor. Cezar este un câine de 

vânătoare bătrân şi pe deasupra e pe moarte. 

- Nu de aia strig, bunico! Cezar s-a întors deja. 

 

  

Un vânător se plimba cu băieţelul său pe stradă. La 

un moment dat băieţelul salută un trecător, iar tatăl său îl 

întreabă: 

- Cine-o fost omul ăsta? 

- Un ecologist. 

- Ecologist? 

- Da. De câte ori mergi la vânătoare, vine pe la noi şi-

o întreabă pe mama: „E curat aerul pe-aici?”. 

 

  

RENUNŢĂRI 

Un tânăr vânător stătea de vorbă cu iubita sa: 

- Dacă mă mărit cu tine, vei renunţa la fumat?, îl 

întreabă aceasta. 

- Da, draga mea. 

- Şi la băutură? 

- Şi, draga mea. 

- Şi la ieşirile nocturne? 

- Da. 

- Şi la ce vei mai renunţa? 

- La tine, draga mea. 
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- Eşti mulţumită cu Iţic, o întreabă pe tânără soţie, 

mama sa. Mare vânător! 

- Mamă, fii sinceră. Tu ai fi mulţumită cu un soţ, care 

la numai trei zile de la nuntă ar fi încornorat? 

 

  

Bulă şi nevastă-sa sunt invitaţi la cină la familia 

pădurarului. După cină, pădurarul le arată câinii săi şi 

grădina. La un moment dat, se opresc lângă un pom, iar 

pădurarul le spune: 

- Pomul acesta l-am plantat când m-am certat cu 

nevastă-mea! 

- Vezi?, îi zice Bulă nevestei sale. Nu-i o idee rea. Ce 

pădure frumoasă am avea deja... 

 

  

- Când ţi-ai cumpărat haina asta de vânător?, îl 

întreabă Iţic pe Ştrul. 

- Mi-a făcut-o nevastă-mea cadou. Ieri am ajuns mai 

repede acasă ca de obicei şi-am găsit-o în dormitor, 

aruncată jos lângă pat... 

 

  

TALIA 

Nevasta pădurarului îşi privea talia. Văzând că soţul 

o priveşte, îl întreabă: 

- La ce te uiţi? 

- Mă gândeam că unui plop nici măcar două sute de 

ani nu-i ajung ca să aibe o asemenea grosime... 
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Un tânăr vânător, după ce s-a mutat în cabana 

vânătorilor, porneşte spre târg să-şi cumpere o vacă. Se 

uită prin târg, după care se opreşte în faţa unei vaci şi-l 

întreabă pe proprietarul ei: 

- Câţi litri dă vaca? 

- De la 4 la 5, răspunde proprietarul.  

După o săptămână, se întoarce nervos în târg şi se 

răsteşte la proprietar: 

- Nenorocita aia de vacă dă un litru de lapte. 

- V-am spus că dă lapte doar de la 4 la 5. Dacă ştiţi să 

scădeţi, atunci obţineţi litrul. 

 

  

- Cum l-ai obişnuit pe soţul tău să nu vină târziu 

acasă de la vânătoare?, o întreabă pe Ana, o vecină. 

- Foarte simplu. Dacă venea târziu, de fiecare dată îi 

strigam din dormitor: "Tu esti, Ştrul?" 

- Şi şi-a făcut efectul? 

- Bineînţeles. Pe soţul meu îl cheamă Iţic. 

 

  

Un ţigan, care tocmai ieşea din pădure cu o 

căprioară pe umărul drept, se-ntâlneşte cu pădurarul. 

Pădurarul îl opreşte şi-l întreabă: 

- Ce-ai acolo, măi ţigane? 

Ţiganul se uită în stânga şi-i spune: 

- Nimic. 

- Nu acolo, pe celălalt umăr!, îi spune pădurarul. 

- Vai! 
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- Bulă, fumezi foarte mult în ultima vreme, de când 

nu mai mergi la vânătoare! Crezi că-ţi face bine? 

- Cum să nu! În momentul în care îmi aprind o 

ţigară, nevastă-mea iese din cameră. 

 

  

- Închipuie-ţi, Ştrul! Ieri, în timp ce eram la 

vânătoare, am găsit un inel de aur, spune Iţic. 

- Măi Iţic, nu-i frumos din partea ta. Ar trebui să-l 

duci la poliţie. 

- Asta n-o mai fac. E încrustat în interiorul lui „Al tău 

pe veci...". 

 

  

Pe un ger îngrozitor, Iţic şi Ştrul stăteau la vânătoare 

de raţe. Văzîndu-l pe Ştrul cum tremură, Iţic îi spune: 

- Dacă ţi-e atât de frig, de ce nu-ţi bagi mâinile în 

buzunar? 

- Nu pot, acolo-mi ţin mănuşile. 

 

  

OCHELARII 

După vânătoarea de fazani, Ştrul îşi invită prietenii 

acasă la cină. În timp ce curăţa cartofii, nevasta îl întreabă: 

- Ce-ai face dacă ai auzi că te-am înşelat? 

Ştrul stă un pic pe gânduri, o priveşte de jos în sus, 

după care-i răspunde: 

- Cu tine ce-aş face? Nu ştiu! Dar nenorocitului ăluia 

i-aş sparge ochelarii... 



 

488 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Dumneata niciodată, dar niciodată, nu vei putea 

spune despre fata mea că „e a mea", îi spune pădurarul 

individului care-i făcea curte fetei sale. 

- Dacă sunt bine informat, atunci nici dumneata, îi 

răspunde acesta. 

 

  

Bulă, la cei 40 de ani, este mustrat de mama sa: 

- Măi Bulă! Ai 40 de ani şi tot neînsurat ai rămas. Ar 

fi timpul să te însori, nu să mai pierzi vremea la vânătoare. 

- Ai dreptate, mamă! Dar mie-mi trebuie o femeie 

foarte frumoasă. 

- De ce? 

- Pentru că femeia frumoasă îşi înşeală repede soţul. 

Repede voi şi divorţa, şi voi continua să merg din nou, la 

fel de des, la vânătoare. 

 

  

COMPETIŢIA 

Trei vânători, un american, un rus şi un român, se 

întâlnesc. Se hotărăsc să se întreacă într-o competiţie, 

probele constând în: ridicarea unui butuc, ruperea labei 

ursului şi sărutarea unei babe de 70 de ani. Americanul e 

primul, dar nu reuşeşte să ridice butucul şi iese din 

competiţie. Al doilea e rusul. Ridică butucul şi reuşeşte să-l 

arunce. Intră în bârlogul ursului. După o serie de urlete, 

iese ursoaica. Românul ridică butucul, îl aruncă şi mai 

departe decât rusul, intră în bârlog, şi, după o serie de 

urlete, iese şi strigă: „Unde-i baba să-i rup laba?" 
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Doi deţinuţi stau de vorbă în curtea închisorii: 

- Tu cum ai ajuns aici?, întreabă unul. 

- Concurenţa... Am vrut de fapt să vânez ca şi 

vânătorul, dar am fost prins pentru braconaj şi port ilegal 

de armă. 

 

  

Iţic şi cu Ştrul stau de vorbă: 

- Măi, Iţic! Nu a început bine sezonul de vânătoare 

că am şi început să mă îngraş. Acum sunt nevoit să fac cură 

de slăbire. 

- Cum faci?  

- În fiecare zi merg pe jos la servici.  

- Dă rezultate? 

- Rezultate? 

- Cum să nu! În fiecare zi întârziu... 

 

  

Bulă se întoarce mai repede de la o vânătoare de 

cerbi din Bulgaria. Băieţelul său de cinci ani îl întâmpină în 

hol: 

- Tati, bau-bau e-n dormitor! 

-Nu vorbi prostii! Ţi-am spus că bau-bau nu există. 

- Hai să ţi-l arăt şi-o să te convingi! 

Bulă intră în dormitor şi-l vede pe Ştrul în pat cu 

nevastă-sa. 

- Asta n-aş fi crezut, Ştrul. Ţi-am făcut rost de-un 

câine bun, te-am invitat la vînătoare de fazani, te-am făcut 

vânător, iar acum tu îl sperii pe băieţelul meu? 
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Iţic, vânător pasionat şi cu conştiinţa încărcată, se 

spovedeşte: 

- Ai minţit, fiule? îl întreabă preotul. 

- Ca orice om, părinte. 

- Ai vânat ilegal, fiule? 

- Precum ceilalţi, părinte. 

- Şi ai vânat multe animale? 

- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă fălesc. 

 

  

- Fata mea! Ar trebuie să te măriţi cu Iţic. E un 

vânător bun, ţinteşte bine şi e hotărît. Întotdeauna ştie ce 

vrea. 

- Totuşi, mă voi mărita cu Ştrul. Nu-i un vânător atât 

de bun, nu ţinteşte chiar atât de bine, dar în schimb ştie 

foarte bine ce vreau eu... 

 

  

- Domnule pădurar, vă rog să nu mai strigaţi atâta la 

mine, pentru că lucrez numai cu jumătate de normă la 

dumneata. 

 

  

Nevasta unui vânător intră într-o măcelărie cu 

specific vânătoresc. 

- Cu ce vă pot servi: carne de iepure, de fazan, de 

căprioară?, o întreabă vînzătoarea. 

- Indiferent! Numai să nu se prindă de fund, căci ne-

am invitat prietenii la o cină vânătorească. 
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- Măi Ştrul, unde ţi-e nevasta? Cum de nu te ajută? 

- E-n cameră! Du-te la ea!, îi spune Ştrul. Iţic intră în 

cameră, dar se-ntoarce repede şi-i spune lui Ştrul: 

- Mă, Ştrul! Nevastă-ta e-n pat! 

- Ştiu! 

- Mă, dar nu-i singură! E cu un bărbat. 

- Vai, Dumnezeule! N-o să-mi ajungă cei doi fazani... 

 

  

Bulă îl invită pe Iţic la cină, servindu-l cu o friptură 

de căprioară. 

- Vai, Bulă! Cum ai putut să strici în halul ăsta 

friptura? Parcă aş mânca o talpă de pantof. 

- Multe ai mai gustat şi tu, Iţic! 

 

  

- Măi, Bulă! Nici acum nu mi-ai dat înapoi cartuşele 

împrumutate săptămâna trecută. Nu crezi că e neplăcut să-

ţi pomenesc tot timpul de ele? 

- Dacă ţi-e atât de neplăcut, atunci nu mai pomeni! 

 

  

Două prietene, care nu s-au mai văzut de ani de zile, 

stau de vorbă: 

- Vai, dragă! Eu şi soţul meu avem aceleaşi gusturi. 

Ne place la fel de mult friptura de fazan şi de iepure... 

- E posibil?! 

- Cum să nu! E drept că i-au trebuit aproape cinci ani 

până când s-a obişnuit cu gusturile mele. 
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Doi deţinuţi, de meserie vânători, stau de vorbă în 

curtea închisorii: 

- Pe tine nu te vizitează nimeni? N-ai frate, tată, 

cumnat? 

- Ba da! Dar nu pot s-o facă, pentru că şi ei sînt 

închişi aici. 

 

  

- Cine a spart iarăşi geamul la cabană?, întreabă 

directorul. 

- Eu, răspunde Bulă. Dar Iţic a fost de vină pentru că 

s-a tras când am dat cu sticla de vin după el. 

 

  

- Bulă! Nu mi-ai spus că ţi-ai cumpărat câine, spune 

Ştrul. 

- De unde ai mai scos-o şi pe asta? 

- Atunci cui îi spunea nevastă-ta: căţeluşul meu, 

dacă te mai câineşti o dată, nu-ţi mai dau cheia de la 

apartament? 

  

  

Bulă îi face o vizită lui Ştrul, mare colecţionar. 

- Văd că-ţi plac lucrurile vechi. Ai o colecţie 

nemaipomenită de carabine, iar tabloul acela e de-a 

dreptul fantastic. E antic? 

- Da, e antic. 

- Şi pe cine reprezintă? 

- Pe nevastă-mea, când era fată. 



 

493 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Eşti prost dispus, Bulă? Ai uitat că înainte de 

vânătoare trebuie să-ţi laşi gândurile acasă? Ce te supără 

în halul ăsta? 

- Acasă? De fapt, care casă? Plătesc chirie 500.000, 

am voie să-mi ţin câinele în baie, dar femei nu pot să-mi 

aduc. 

- Fericitule! La mine-i şi mai rău. 

- Cum adică? Nu ai un apartament cu 4 camere? 

- Da. Cu 4 camere, iar în el... nevastă-mea. 

 

  

În timpul unui divorţ, judecătorul citeşte sentinţa: 

- Doamnă, Curtea v-a găsit vinovată! L-aţi păcălit, l-

aţi înşelat şi, pe deasupra, l-aţi lăsat să vă prindă cu alt 

bărbat în pat. 

- Cred că greşiţi. El este vinovatul! Mi-a spus că 

merge pentru o săptămână la vânătoare de cerbi şi s-a 

întors după 3 zile. Să nu se mire că i-au crescut coarne! 

 

  

Bulă, vechi director al asociaţiei de vânători, îl 

apostrofează pe tânărul vânător: 

- Şeful brigăzii de vânători mi-a spus că ieri ai 

condus jeep-ul spre cabană cu viteză excesivă şi, pe 

deasupra, erai şi băut. Şi tot tu eşti cu gura mare. Cum te 

justifici? 

- Păi, e drept, dar n-am fost singur. 

- Cu cine ai fost? 

- Chiar cu şeful brigăzii de vânători. 
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Două prietene stau de vorbă: 

- Trăieşti deja de 2 ani cu Ştrul. N-ar fi cazul să vă 

căsătoriţi? 

- Ştii, Ştrul merge foarte des la vânătoare, la pescuit; 

de foarte multe ori e băut, iar atunci eu nu-l suport. 

- Dar când e treaz? 

- Atunci nici nu vrea să audă de căsătorie. 

  

  

Nevasta unui vânător trebuie să nască. Pădurarul 

cheamă medicul din sat, care îi spune soţului: 

- Aşteptaţi afară! Dacă voi avea nevoie de 

dumneavoastră, am să vă chem. 

În cameră se face linişte, iar la un moment dat 

doctorul îi strigă vânătorului: 

- Ciocan! 

Vânătorul îi întinde ciocanul. 

- Cleşte!, strigă mai târziu doctorul.  

Vânătorul îi aduce şi cleştele şi cu o voce tremurîndă 

întreabă: 

- Băiat sau fată? 

- Nu ştiu. Încă n-am reuşit să-mi deschid geanta... 

 

  

Două mame stau de vorbă: 

- Ce va fi băiatul tău dacă va creşte? 

- Vânător, ca tatăl său. 

- Are înclinaţie spre aşa ceva? 

- Îi place la fel de mult raţa sălbatică la cuptor... 
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- Ţine cont, Bulă. M-am săturat să văd că mergi cu 

regularitate la vânătoare. De-abia ai venit, unde ai stat o 

săptămână, că peste două zile pleci iarăşi pentru o 

săptămână. Dă-mi 20.000, să merg la mama! 

- Bine, bine, dar biletul de tren te costă doar 10.000. 

- Crezi că vin pe jos acasă? 

 

  

Două mame povestesc: 

- Anul trecut a poposit în sat la noi un grup de 

vânători italieni, i-au sucit capul fiicei mele şi au lăsat-o 

gravidă. Iar acum, când s-au întors, caut tatăl copilului. 

- Şi l-ai găsit? 

- Da! Deja am găsit 3. 

 

  

- De ce vreţi să vă înscrieţi în asociaţia noastră? 

Sunteţi din Bucureşti? 

- În mai mare măsură. 

- Cum adică? 

- Când m-am mutat în Bucureşti, aveam 60 de kg, iar 

acum am 90. 

 

  

- Bunicule, spune Bulişor, mai demult îmi spuneai că 

atunci când nu mergeai la vânătoare, citeai cărţi de istorie. 

Şi-acum ce văd? Raftul nu ţi-e plin nici cu cărţi vânătoreşti, 

nici cu cărţi de istorie, ci cu reviste porno... 

- Vezi, Bulişor? Asta-i şi vânătoare, şi istorie. 
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Bulă, care se privatizase, le arată colegilor săi noul 

său jeep, cu care ar vrea să plece în Canada, la vânătoare 

de urşi. 

- Totul e automat: scaunele geamurile, reflectoarele; 

iar dacă plouă, trebuie doar să apăs butonul acesta. 

- Da? Şi-atunci se ridică prelata?, întreabă unul 

dintre vânători. 

- Nu! Se opreşte ploaia. 

 

  

- De ce eşti atât de nervos, Bulă? 

- Pentru că pescuiesc. 

- Credeam că pescuitul linişteşte. 

- Doar pe cei care au permis. 

 

  

- Măi, Ştrul! Cred că acum voi divorţa într-adevăr de 

nevastă-mea. Ieri când am ajuns acasă, de la vânătoarea de 

fazani, a aruncat cu farfuriile după mine. Bineînţeles, am 

fost şi eu puţin băut... 

- De când aruncă cu farfurii după tine? 

- Păi, de vreo zece ani, de când umblu la vânătoare. 

- Şi de ce te-ai hotărit să divorţezi tocmai acum? 

- Pentru că ieri m-a nimerit prima dată. 

 

  

- Măi, Iţic! Cabana ta e un exemplu de curăţenie. 

- De ce spui asta? 

- Pentru că supa ta de fazan are gust de săpun. 
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- Care sunt ustensilele necesare pentru a vâna 

animale mari?, îl întreabă un reporter pe renumitul 

vânător. 

- Un ochi bun, o mână liniştită şi o voce tare. 

- O voce tare? Pentru ce? 

- Ca să fii auzit când strigi după ajutor din vârful 

copacului. 

 

  

- Data trecută, la vânătoare, m-am putut şi eu 

convinge de viclenia vulpii. 

- Cum? 

- Toată ziua am fost pe urmele ei şi de-abia după ce-

am împuşcat-o, mi-am dat seama că e de fapt un câine. 

 

  

Bulă cu Ştrul povestesc despre calităţile lor de 

vânători. 

- Eu ochesc iepurele şi de la 400 de metri, spune 

Ştrul. 

- Fii serios! De la distanţa aia n-ai cum să-l 

nimereşti. 

- Am zis cumva că-l nimeresc? 

 

  

- Ştii cum se prinde un iepure viu? 

- Nu ştiu! 

- Du-te pe câmp, bagă-te într-o groapă şi imită 

creşterea morcovului! 
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După vânătoare, brigada de vânători se întoarce la 

cabană. Unul dintre vânători se uită disperat. 

- Nu lipseşte nimeni?, întreabă acesta. 

 - Nu!, îi răspund ceilalţi. 

- Înseamnă că am împuşcat într-adevăr un cerb.  

 

  

Pădurarul îl prinde în flagrant pe vânător. 

- Ce faci dumneata aici? 

- Credeţi-mă, dom'le pădurar, am vrut să mă sinucid, 

dar am împuşcat iepurele din greşeală. 

 

  

Ştrul şi Iţic se întâlnesc pe stradă. Ştrul are pe umăr 

o carabină. 

- Unde mergi?, întreabă Iţic. 

- Pe malul Dunării, la vânătoare de zebre. 

- Mă, Ştrul, dar pe malul Dunării nu sunt zebre. 

- Nu-i nimic. Oricum nu le nimeresc niciodată. 

  

  

Doi deţinuţi stau de vorbă: 

- Pe tine de ce te-au condamnat? 

- Pentru că am condus prea încet maşina. 

- Nu se poate. Pentru asta nu faci puşcărie. Poate ai 

condus prea repede. 

- Fii serios! În portbagaj aveam un cerb împuşcat 

de-o oră, iar maşina vânătorilor a fost mai rapidă decât a 

mea. 
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Nevasta lui Bulă îl sună pe directorul acestuia, la 

telefon: 

- Domnule director, soţul meu s-a accidentat şi nu 

poate să meargă azi la servici.  

Spre mirarea directorului, tocmai în acest moment, 

Bulă soseşte la servici. Directorul îl întreabă: 

- Ce-i cu tine aici? Adineauri m-a sunat nevastă-ta că 

te-ai accidentat şi nu poţi să vii azi la servici. Cum se 

poate? 

- Fir-ar să fie! Nevastă-mea a uitat că nu azi mă duc 

la vânătoare, ci mâine. 

 

  

După un bal vânătoresc, Iţic şi Ştrul, destul de 

turmentaţi, se-ntorceau spre casă. Sprijinindu-se unul de 

celălalt, priveau cu insistenţă luna. 

- Ştrul! Tu vezi mai bine. Uită-te pe ceasul ăla mare 

şi spune-mi cât e ora? 

- Iţic, de unde să ştiu? Nu are ace arătătoare!  

 

  

PIJAMAUA ELEFANTULUI 

Un vânător povesteşte într-un cerc restrâns de 

prieteni: 

- Într-o noapte, în junglă africană, m-am trezit la 

zgomotele produse de un elefant. Mi-am luat puşca, am 

ieşit şi, în pijama fiind, l-am împuşcat. 

- Interesant, spune unul dintre prieteni, dar nu 

înţeleg, de ce era în pijama elefantul acela!? 



 

500 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Ştrul, vino cu mine la vânătoare! La vânătoarea de 

ieri, atât de bine l-am nimerit pe cumnatul meu că şi acum 

e între viaţă şi moarte... 

 

  

O coloană de jeep-uri ale vânătorilor aşteaptă în faţa 

barierei. Vânătorii, în întârziere, claxonează nerăbdători. 

La un moment dat, impiegatul iese şi le spune: 

- De ce vă enervaţi? Nu sunt cu nimic de vină că 

trenul are două ore întârziere. 

 

  

În autobus urcă un individ cu un crocodil sub braţ. 

Şoferul îl vede şi se răsteşte la el: 

- Daţi-vă jos imediat! Duceţi animalul ăla la Grădina 

Zoologică! 

Individul îi răspunde politicos: 

- Acolo am fost duminică. Azi preferăm să mergem 

la cinema. 

  

  

Un mare vânător le povesteşte prietenilor o 

întâmplare din Africa: 

- Eram în deşert când a apărut brusc în faţa mea un 

leu. Atât de tare m-a surprins, încât nici puşcă n-aveam la 

mine, ci doar un cuţit de vânătoare. M-am aruncat asupra 

lui şi în câteva clipe i-am tăiat coada şi membrele. 

- Dar de ce nu i-ai tăiat capul?, îl întreabă un prieten. 

- Pentru că era de mult tăiat... 
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Un vânător povesteşte prietenilor săi o întîmplare 

din Africa. 

- Cu ajutorul unui şiretlic, am reuşit să împuşc o 

armată de gorile. 

- Ce fel de şiretlic? 

- Am luat un pistol şi am tras cu gloanţe oarbe 

asupra mea. 

- Şi? 

- Am reîncărcat pistolul cu gloanţe adevărate şi l-am 

pus jos, după care am plecat. Gorilele au început să mă 

imite... 

 

  

Bunicul îi povesteşte nepotului o aventură din 

Africa: 

- Ţin minte că eram fără puşcă, doar cu un cuţit în 

mână, când am fost atacat de opt lei şi a trebuit să lupt 

pentru viaţa mea. 

- Dar, bunicule, acum câţiva ani erau doar trei... 

- Atunci erai prea mic ca să afli sângerosul adevăr! 

 

  

Nişte vânători stau de vorbă despre inteligenţa 

câinilor. 

- Am trei câini. Odată, întorcându-mă acasă, îi văd 

întinşi în pat. Bineînţeles, i-am bătut bine. A doua zi, toţi 

trei stăteau întinşi lângă pat, dar patul era cald. l-am bătut 

din nou. A treia zi, întorcându-mă acasă, i-am văzut 

suflând, încercând să răcească patul... 
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- Într-adevăr, nu-mi pare rău de banii cheltuiţi pe 

această vânătoare, dar totuşi, pe teritoriul vecin sunt mai 

mulţi fazani, îi spune Ştrul lui Iţic la sfârşitul vânătorii. 

- Bineînţeles că sunt mai mulţi fazani, doar ştiu... 

Chiar şi azi am încercat să-i ademenim aici, dar n-au venit 

din cauza contra-vântului. 

 

  

- Când o să prinzi şi tu atâţia fazani ca mine? 

- Când? Când o să am şi eu un vecin atât de 

îndemânatic cum ţi-e Bulă ţie şi un câine ca al tău, care din 

toate părţile îţi aduce fazanii căzuţi... 

 

  

Primul nostru ministru, în vizită într-o ţară africană, 

este invitat de către gazde la o partidă de vânătoare. După 

ce s-a terminat, îl întreabă pe maestrul de vânătoare: 

- Cum se cheamă animalul pe care l-am împuşcat? 

- După acte, se numea Jumba N'Goro... 

 

  

Bulă, la vânătoare. 

După ce s-a îmbărbătat cu o doză zdravănă de vodcă, 

a pornit-o pe una din cărările pădurii, în căutarea 

vânatului. La un moment dat, zăreşte într-un copac un 

papagal. Duce puşca la ochi şi se pregăteşte să tragă. 

- Hei, băi, acesta! Doar nu vrei să mă împuşti?! 

- Vă rog să mă iertaţi domnule, am crezut că sunteţi 

o pasăre!  
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Bubulina, la magazinul „Vânătorul şi Pescarul”: 

- Să ştiţi că iepurele pe care mi l-aţi vândut ieri a fost 

plin de alice...  

 - Data viitoare când veţi mai veni să cumpăraţi unul, 

am să vă întreb dacă nu doriţi un iepure care s-a sinucis 

sau care a murit de moarte bună! 

 

  

După o partidă de vânătoare, Ion îi aduce Mariei o 

pereche de fazani gata jumuliţi. 

- Îmi pare bine că m-ai scutit ca să-i jumulesc eu, dar 

cine a făcut treaba asta? 

- Nimeni! Când i-am împuşcat, făceau sex, aşa că n-

au mai apucat să se îmbrace... 

 

  

Între doi vânători: 

- Mitică, după ce cunoşti tu cât de bătrân e un fazan? 

- După dinţi... 

- Dar ce, fazanul are dinţi?! 

- El nu, dar eu am! 

 

  

La tribunal. 

- Vă faceţi vinovat de infracţiunea de braconaj, zice 

judecătorul. Aţi împuşcat un iepure fără să fiţi membru al 

Asociaţiei Vânătorilor... 

- Dar iepurele cum a putut să-mi mănânce morcovii 

din grădină, fără să fie membru al familiei mele?! 
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După ce s-a terminat vânătoarea, doi participanţi 

stau la taifas: 

- Ai un câine de milioane! L-ai dresat singur sau l-ai 

dat la o şcoală de dresaj din străinătate?  

- Da' de unde! Nu l-am dat la nici o şcoală şi nici eu 

n-am avut timp de el ca să-l dresez... E autodidact! 

 

  

Bulă mereu se întoarcea de la vânătoare cu tolba 

goală. Sătul de ironiile vecinilor şi prietenilor, într-o zi, 

după o vânătoare la fel de infructuoasă, cumpără de la 

magazinul de specialitate un iepure, pe care, ajuns acasă, îl 

aruncă cu mândrie pe masa din bucătărie. 

- Ce noroc ai avut, îi zice Bubulina, că l-ai împuşcat 

chiar acum... Dacă mai întârziai o zi, i se strica carnea. 

 

  

Bulă şi Trulă la vânătoare. 

- Câinele meu e mai deştept decât un om, se laudă 

Trulă. 

- Să ştii că te cred! Am văzut că de câte ori duci arma 

la ochi, imediat se ascunde după câte un copac... 

 

  

La vânătoare. 

- Domnule, se indignă hăitaşul, a trecut iepurele pe 

lângă dumneata! De ce n-ai tras?  

- Am observat că fuge destul de încet şi mi-am zis că 

poate e bolnav... Şi atunci, de ce să stric un cartuş?! 
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- Să ştii că eu sunt un vânător fără pereche, se laudă 

Bulă. 

- Nu cred, se îndoi Trulă. 

- Nu crezi? Uite, mergem la vânătoare şi, pentru 

fiecare vânat pe care nu-l nimeresc, mă oblig să-ţi achit 

câte un milion de lei... 

Zis şi făcut. După ce se termină vânătoarea, Trulă se 

întoarce acasă cu 20 de milioane în buzunar. 

- Ehei, îi spuse el nevestei, puteam să câştig şi mai 

mult, dar n-am avut la mine decât 20 de cartuşe oarbe! 

 

  

Un pădurar invită pe un fost coleg de liceu, profesor 

de istorie, la o vânătoare, în cursul căreia n-a vânat nimic. 

- Ehei, când mă voi întoarce acasă va trebui să-mi 

schimb profesia... 

- De ce? 

- De 16 ani îmi mint elevii că omul preistoric trăia 

din vânat... Păi, noi, cu puştile noastre moderne, cu lunete, 

n-am izbutit să vânăm măcar un iepure în atâtea zile, 

atunci ei cum să trăiască din vânat, atâţia mii de ani, în 

perioada pietrei neşlefuite?! 

  

  

În drum spre cimitir, cei care îl purtau pe Bulă, beat 

mort, beţi criţă şi ei, l-au scăpat în râu şi a fost dus de ape. 

Noaptea, un braconier, auzind clipocitul apei, trage şi se 

apropie să vadă prada. 

- Vai de mine, un om! 
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ÎI scoate din apă şi îl sprijină în pădure de un copac. 

În noaptea următoare, un alt braconier, vede o umbră 

lângă un copac şi trage. 

- Vai de mine, un om! 

Îl ia şi îl aşează de-a curmezişul şoselei. Către 

dimineaţă, un şofer somnoros trece cu camionul peste el. 

Simţind zdruncinătura, opreşte imediat, îl ia pe Bulă şi-l 

duce la spital. După vreo trei ceasuri, medicul de gardă la 

urgenţe, îi spune: 

- A scăpat, trăieşte! 

 

  

După vânătoare, participanţii se cinsteau la bufetul 

din sat. 

- Să ştii, zice Bulă către barman, că am un câine care 

este la fel de deştept ca şi mine. 

- Mă bucur că spuneţi adevărul. Majoritatea 

vânătorilor care trec pe aici se cred mai deştepţi decât 

javrele lor! 

 

  

Bulă şi cu Trulă se întorc acasă după o vânătoare 

nereuşită. 

- Hai să luăm totuşi ceva de la magazin... Să nu râdă 

vecinii de noi... Aici, de regulă, au iepuri de vânzare! 

- Du-te să vezi! 

Trulă intră în magazin şi iese cu mâna goală. 

- N-avem noroc... I-a vândut pe toţi... Mai are doar 

sardele în ulei, dar nu cred că putem să spunem că am 

vânat aşa ceva?!  
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Bulă, după ce a umblat tot sfârşitul de săptămână pe 

coclauri, soseşte acasă mort de oboseală şi fără nimic în 

tolbă. 

- Nimic, nimic?!, întreabă vecinul său, un medic. 

- Ce te miri, doctore?! Iepurii nu stau pe loc să-i 

omori, cum stau pacienţii dumitale! 

 

  

Bulă şi cu Trulă merg la vânătoare în pădure. Cum 

mergeau ei pe potecă, la un moment dat, Trulă simte că îi 

sare ceva în spinare.  

- Bulă, a urlat el, ia vezi ce mi-a sărit în spate! 

- De unde să ştiu eu, că nu mă pricep la blănuri?! 

 

  

Trulă îl vede pe Bulă cum se pregăteşte de mers la 

vânătoare. 

- Unde te duci, mă, Bulă, că s-a închis sezonul de 

vânătoare?! 

- E drept că s-a închis, dar nevastă-mea nu ştie! 

 

  

IEFTIN 

- Vai ce mă bucur, zice Bubulina, ai reuşit să vânezi 

doi iepuri! O să trântesc o mâncărică de o să-ţi lingi 

degetele... Şi unde pui că ieşim şi ieftin la socoteală... 

- Halal, ce ieftin?! De fiecare iepure pe care l-am 

împuşcat, pune la socoteală şi câte un câine de vânătoare, 

pe care v-a trebui să-l plătesc stăpânului lui... 
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- Ei, Bulă, cum ţi-a mers la vânătoarea de lei, în 

Africa? 

- Am avut noroc, n-am întâlnit niciunul! 

 

  

După o zi întreagă de umblat pe coclauri după vânat. 

Bulă şi cu Trulă stau seara la un foc de tabără şi-şi  

încălzesc picioarele. 

- Trulă, dacă nu mă înşel eu, să ştii că au început să-

ţi ardă ciorapii... 

- Ciorapii?! Vrei să zici cizmele! 

- Nu, cizmele ţi-au ars de mult! 

 

  

Bulă şi cu Trulă, la vânătoare, în pădure. 

- Trulă, zbiară Bulă, pe partea ta vine un mistreţ! 

- Poate să-şi facă testamentul, zice Trulă şi trage pe 

alături. 

- Am văzut. Precis că se grăbeşte la notar! 

 

  

- Tu ce-i dai câinelui tău de vânătoare, măi Trulă? 

- Ce să-i dau? Hrană specială de la magazin... 

- A, nu! Eu îi dau resturile de mâncare de la mesele 

noastre... Dar odată am păţit-o cu el. Am uitat să-l hrănesc 

şi atunci s-a dus până la florăria din colţ şi s-a întors cu o 

floare în gură... Ce crezi, ce floare era? 

- Ce floare? 

- O floare de „Nu-mă-uita"! 
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- Bubulino, pentru tocăniţa asta de iepure meriţi 

toate laudele... Tu ai gătit-o? 

- De ce mă întrebi? Ce, eu te-am întrebat pe tine cine 

a împuşcat iepurele?! 

 

  

Trei vânători, teribil de obosiţi după o zi de 

vânătoare, stau seara la un foc de tabără. După ce au cinat, 

unul dintre ei zice: 

- Cred că înainte de culcare, am să fac o mică 

plimbare... 

Ceilalţi doi au mai povestit ce au mai povestit şi, 

după un ceas, unul dintre ei spune: 

- Tare mă întreb, oare ce-l roade pe Vasile?! 

 

  

- Cum ţi-a mers la vânătoare, Bulă? 

- Foarte bine... Am împuşcat cinci gâşte... 

- Sălbatice?! 

- Sălbatic a fost proprietarul gâştelor... Aşa că m-am 

întors acasă foarte uşurat, şi fără puşcă, şi fără tolbă, şi 

fără... gâşte!  

 

  

Bulă şi cu Trulă, la vânătoare, în pădure. 

- Bulă, zbiară Trulă, uite un mistreţ cum dă năvală 

peste noi! 

- Nu-ţi pierde cumpătul, stai calm şi fă-ţi mâinile 

scară să mă pot urca în copacul ăsta! 



 

510 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Bubulina la magazin. 

- Ca să nu mai cumpăr ca data trecută, un iepure plin 

de alice, de ne-am rupt dinţii când l-am mâncat, aş vrea 

unul care a fost prins în capcană! 

- Poftiţi doamnă, zice vânătorul, am ceva şi mai bun 

pentru dumneavoastră: un iepure care a murit de frică! 

 

  

Un vestit vânător englez întors acasă, povestea 

prietenilor, la o cină, cum a trăit el cinci ani în mijlocul 

unui trib de canibali. 

- Vai de mine, s-a simţit gazda datoare să se scuze, să 

ştiţi că deseară nu vom avea la masă decât nişte biete 

cotlete de purcel... 

  

  

- Cum dracu', măi, Bulă? A trecut iepurele la nici zece 

paşi de tine şi nu l-ai nimerit?! 

- Ce să făc? Cum stăteam şi aşteptam, mi-a fost frig şi 

m-am tot cinstit din sticla cu vodcă... până m-am ameţit 

bine... Aşa că, iepurele l-am văzut dublu, am pus puşca la 

ochi, am ochit şi am tras, zicându-mi că unul dintre trebuie 

să fie cel adevărat... Şi ce să vezi? Am tras în cel fals! 

 

  

La bufet, după vânătoare, se întreceau care mai de 

care să relateze tot felul de poveşti. La un moment dat, un 

bătrân vânător din sat, sătul de poveştile gogonate  pe care 

le ascultase, le zice: 
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- Ei, dragii mei, stăteam eu odată în pădure pe o 

buturugă şi trăgeam liniştit din pipă, când, deodată, am 

zărit o vulpe. Scot pipa din gură şi o pun pe buturugă şi 

trag. Vulpea cade, mă duc s-o caut şi n-o găsesc. Mă întorc 

la buturugă să-mi iau pipa şi ce să vezi? Vulpea stătea pe 

buturugă şi trăgea liniştită din pipă... 

 

  

CÂRDUL 

Bulă şi cu Trulă la vânătoare de raţe, pe malul bălţii. 

În aşteptarea pasajului de seară, Bulă goleşte un termos de 

cafea şi Trulă o sticlă de vodcă. Când în sfârşit apare o raţă, 

primul trage Bulă şi ratează, apoi trage Trulă şi o 

nimereşte. 

- Mă, al dracului, se minună Bulă, după atâta vodcă, 

cum ai nimerit-o? 

- Uite-aşa! De fapt, din tot cârdul, am crezut că am 

mai nimerit vreo 3-4... 

 

  

Un medic de ţară, atunci când pleca să-şi viziteze 

bolnavii în satele aparţinătoare de comuna unde se afla 

dispensarul, îşi punea la picioare în şaretă şi puşca de 

vânătoare, ca să mai tragă după iepurii imprudenţi care i 

se nimereau în cale. Odată, a întâlnit un ţăran care l-a 

întrebat: 

- Unde mergeţi, domnu' doctor? 

- La un bolnav... 

- Şi de ce aţi luat şi puşca? Credeţi că o s-o rupă la 

fugă când o să vă vadă?  
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La o partidă de vânătoare, un vânător debutant tot 

trăgea pe alături. Şeful grupei de vânătoare îi zice: 

- Fiţi mai atent şi concentraţi-vă! În felul în care 

trageţi, ne faceţi de ruşine pe toţi... 

- E drept, dar, în compensaţie, cred că iepurii şi-au 

dat seama de bunăvoinţa mea! 

 

  

Înainte de vânătoare, Bulă şi cu Trulă participă la 

tragerea la sorţi a standurilor. 

- Să vedem, zice Trulă, cine o să împuşte un mistreţ 

mai mare: eu sau tu? 

- Desigur că tu... 

- De unde eşti aşa de sigur? 

- Păi, tu eşti un mincinos mai mare decât mine! 

 

  

Un ministru român, în vizită în Africa, este invitat de 

gazde la o partidă de vânătoare. Seara, după ce s-a 

terminat vânătoarea, cu toţii admiră trofeele. Lângă 

animalele vânate, era întins şi un biet hăitaş. 

- Ia te uită, se miră ministrul nostru, n-am ştiut că-i 

putem vâna şi pe ei! Am avut câteva ocazii foarte bune! 

 

  

Doi braconieri se întâlnesc în pădure. 

- Gheorghe, eşti bine? 

- Da, dar de ce mă întrebi? 

- Atunci cred că adineaori am tras într-un mistreţ! 
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Înainte de începerea partidei de vânătoare, hăitaşii 

regali stăteau de vorbă: 

- Să ştiţi, zice unul dintre ei, că eu m-aş lăsa bucuros 

împuşcat de Maiestatea Sa... 

- Ehe, ai vrea tu, îi răspunde şeful lor, dar aici la noi 

la curte pentru treaba asta trebuie să ai pile! 

 

  

Bulă, întorcându-se de la vânătoare, se întâlneşte cu 

medicul din comună. 

- Hei, doctore, ia ghiceşte, ce am împuşcat azi!? 

- Ştiu deja! Pădurarul fost deja la mine să-i scot 

alicele, iar iepurele în care ai tras mă gândesc că poate n-a 

avut timp să treacă pe la mine! 

 

  

Bulă şi cu Trulă, la vânătoare de iepuri. Când a 

apărut unul, au tras amândoi şi nu l-au nimerit. 

 - Ce păcat că ai ratat... Era ditamai iepuroiul, zice 

Bulă. 

- Ce iepuroi, era toată ziua iepuroaică... 

- Ba iepuroi! 

- Ba iepuroaică! 

S-au ciondănit ei ce s-au ciondănit, până s-au întâlnit 

cu pădurarul. 

- Nu vă mai certaţi: era iepuroi! 

- De unde ştii? 

- A trecut în fugă pe lângă mine şi l-am auzit: „Bine 

că nu m-au nimerit tâmpiţii ăştia, mânca-mi-ar scula!” 
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Bulă, proaspăt întors de la vânătoare, povestea 

prietenilor: 

- Cum mergeam eu prin pădure, îmi sare în faţă un 

iepure... Trag în el, sare într-o parte, mai trag şi cu a doua 

ţeavă, mai face un salt şi dispare. Dau să încarc puşca şi 

aud o voce din spatele meu: „Ce faci, domnule? Era 

iepurele meu... Trag în el duminică de duminică!”. Am zis:  

Îmi pare rău, dar nu scria pe el al cui e! Omul meu: „Nu-i 

nimic, acum ştiţi, o să vin şi duminica viitoare!”. 

 

  

Bulă povestea prietenilor: 

- Eram la un safari în Africa... Plimbându-mă într-o 

seară, după cină, prin deşert, după o dună mi-a apărut în 

cale un leu. Nu aveam la mine decât bastonul. L-am 

îndreptat către leul flămând şi am strigat: „Pac!". Ce să 

vedeţi? Leul a căzut mort... 

            - Haide, nu-ţi bate joc de noi! E prea de tot... 

- Ba nu e deloc! În spatele meu s-a aflat un vânător 

cu o puşcă încărcată! 

 

  

Bulă s-a întors dintr-o călătorie în India. 

- Să ştiţi, le povesteşte el prietenilor, cel mai mare 

pericol în India nu îl reprezintă animalele sălbatice, cum ar 

fi, de exemplu, tigrii, ci şerpii veninoşi... 

- Brrr, se scutură o doamnă, eu dacă aş vedea unul, 

cred că aş muri de frică, dar să mă atingă? 

- Aţi muri numai la primul şarpe, apoi v-aţi obişnui! 
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Un vânător este întrebat: 

- De câte animale are nevoie o femeie pe lângă ea? 

- De patru: o vulpe la gât, un jaguar în garaj, un tigru 

în pat şi un bou care să le plătească pe toate celelalte trei!  

 

  

Un vânător debutant este întrebat de un curios: 

 - Şi înainte vânaţi pe intervale? 

- O, nu, cred că înainte vânam şi pe... dealuri! 

  

  

La închisoare, într-o celulă, Bulă şi cu Trulă. 

- Eu, zice Trulă, am căpătat 7 ani pentru tâlhărie... 

- Eşti mic, râde de el Trulă, eu am fost condamnat la 

20 de ani închisoare pentru braconaj... 

- Râzi de mine?! Pentru braconaj capeţi câteva luni, 

acolo... 

- Da, dar eu am fost la pescuit cu dinamită şi am 

prins 5 crapi şi 8 scafandri! 

 

  

Bulă şi cu Trulă aud la radio că sezonul de vânătoare 

la mistreţi începe la 15 septembrie. Şi cum 15 septembrie 

era a doua zi, s-au pregătit minuţios de cu seara. A doua zi, 

dis-de-dimineaţă, au pornit prin pădure. Au umblat de 

nebuni până seara, fără să dea peste nici un mistreţ. Obosit 

mort, în drum spre casă, Trulă întreabă: 

- Măi, Bulă, am auzit noi bine „15 septembrie"? Oare 

nu mai târziu începe sezonul?! 
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- Al dracului mistreţ, zice Bulă supărat. Cinci gloanţe 

am tras în el şi tot a scăpat! 

- O fi fost surd! 

 

  

Bulă s-a întors seara de la vânătoare. 

- Ei, zice Bubulina, n-ai împuşcat nimic?! 

- Ba da... 

- Şi de ce n-ai adus ce-ai vânat, ca să-l gătesc? 

- Doar nu suntem canibali! 

 

  

Am fost invitat la o vânătoare de urşi, povesteşte 

Bulă. Şi cum stăteam la pândă, odată am văzut cum se 

îndrepta spre mine un urs fioros, săltat în două labe. Am 

îndreptat puşca către el, zicându-mi: ori eu, ori el. Şi am 

reuşit, altfel nu mai eram aici... 

- Ce bine c-ai reuşit, altfel nu-mi imaginam cum ai fi 

arătat în chip de covor, în dormitorul ursului?! 

  

  

La o partidă de „gogoşi" vânătoreşti, îi vine rândul şi 

lui Bulă. 

- Ştiţi că în ultimul timp m-am specializat să vânez 

urşi şi, fără să mă laud, fiecare foc pe care îl trăgeam era o 

lovitură mortală, aşa că mi s-a dus vestea ca cel mai 

renumit vânător de urşi din Transilvania. Într-o zi, pe când 

eram în pădure, am văzut un urs bătrân şi masiv, căţărat 

într-un copac. Pun puşca la ochi şi numai ce-l aud: 
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- Nu sunteţi vestitul vânător de urşi, Bulă? 

- Ba da, recunosc eu modest. 

- Atunci nu mai trageţi! Cobor şi mă predau...  

 

  

- Domnule doctor, se plânge Bulă, de câte ori mă duc 

la vânătoare şi nu împuşc nimic, simt că înnebunesc, văd 

roşu înaintea ochilor, mă îngălbenesc, seara sunt plin de 

gânduri negre şi am insomnii... Ce să fac? 

- Să vă angajaţi la POLICOLOR! 

 

  

- Eram în Kenya la o vânătoare de lei, povestea 

renumitul vânător Bulă prietenilor. Stăteam la pândă 

lângă un tufiş, cu arma pregătită, când, deodată, am simţit 

pe gât răsuflarea unui leu înfuriat... Ce puteam să fac? 

- Să-ţi ridici gulerul de la haină! 

 

  

Un turist este găzduit la o pensiune elveţiană. Pe 

perete vede o puşcă de vânătoare. 

- Sunteţi vânător?, îl întreabă el pe patron. 

- Da... 

- Şi ţintiţi bine? 

- Să facem o probă! 

Elveţianul ia de pe raft o roată de caşcaval, măsoară 

100 de paşi şi o înfige într-un par, după care ţinteşte şi 

trage. Când se apropie de caşcaval, îl găsesc plin de găuri. 

- Aha, zice turistul, acum m-am prins cum se fabrică 

şvaiţerul! 
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Un chirurg, pasionat de vânătoare, se întoarce acasă 

cu tolba goală şi un vecin îl întreabă: 

- Ai omorât ceva?  

- Astăzi nu... 

- Păcat. Mai bine rămâneai la spital! 

 

  

- Ai auzit? Bulă l-a salvat de la moarte pe noul său 

câine de vânătoare! 

- Cum asta?  

- S-a lăsat de vânătoare!  

 

  

Un învăţător a dat ca temă de clasă copiilor să scrie o 

compunere cu titlul: „Ce am făcut în fiecare zi din 

săptămâna ce a trecut?” 

Bulişor a scris astfel: „Duminică, tata a fost la 

vânătoare şi a împuşcat o căprioară. Din ea am mâncat cu 

toţii luni, marţi, miercuri, joi, vineri şi sâmbătă.” 

 

  

Trulă, gelos: 

- Măi Bulă, cum dracu’ faci de te întorci de fiecare 

dată din pădure cu o grămadă de iepuri, şi eu... nimic?! 

- Am metoda mea! Iau un morcov, îl pun pe o 

cărămidă şi pun şi nişte piper deasupra. Vine iepurele, 

miroase, începe să strănute de la piper, dă cu capul de 

cărămidă şi... moare. După care, eu mă duc şi-l pun în 

tolbă! 
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După o partidă de vânătoare, la care Bulă l-a luat 

pentru prima dată şi pe Bulişor, în drum spre casă, acesta 

întreabă: 

- Spune-mi, tăticule, de câte ori trebuie să tragi într-

un iepure ca acesta să cadă o dată?  

 

  

Bulă şi cu Trulă, pe hotar, la vânătoare de iepuri. La 

un moment dat, Trulă observă un deltaplanist în plin zbor. 

- Ia uite, mă, Bulă, strigă acesta disperat, a prins 

Gheonoaia un om! Trage în ea! 

Bulă s-a executat şi bietul deltaplanist s-a prăbuşit. 

- Ei, zise Trulă, tot e bine că i-a dat drumul din 

ghiare la bietul om! 

 

  

CÂINELE ŞI CERBUL 

La vânătoare cu primul-ministru. Ştiindu-l un ţintaş 

prost, vânătorii aşează în nişte tufişuri un cerb gata 

împuşcat şi îl călăuzesc cu grijă pe acesta către „obiectiv". 

- Uitaţi-vă, domnule prim-ministru, e un cerb acolo 

în tufişuri!, strigă unul dintre însoţitori. 

Vânătorul nostru pune puşca la ochi şi trage... 

nimerind un câine, dar a căzut şi cerbul, care nu fusese 

prea bine ancorat. 

- Felicitările noastre! Splendidă lovitură, domnule 

prim-ministru! 

- Mulţumesc, dar nu pricep. Eu am tras în cerb şi 

acesta a căzut... Ce s-a întâmplat cu câinele?! 
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Bulă, proaspăt membru al Asociaţiei Vânătorilor,   

intră  în  magazinul de specialitate cu lista necesarului de 

echipament în mână. 

- Pantaloni de camuflaj aveţi?, îl întreabă el pe 

vânzător. 

- Avem, dar nu reuşim să-i găsim! 

 

  

- De ce sunt consideraţi vânătorii cei mai buni 

amanţi? 

- Pentru că pătrund adânc în pădure, trag mai mult 

decât o singură dată şi mănâncă tot ce împuşcă! 

 

  

VARIANTE 

Bulă şi cu Bulişor se specializaseră la vânătoare de 

urşi. La prima vânătoare, Bulă îi spune fiului său: 

- Fii atent care e şpilul. Când vedem un urs cocoţat 

în copac, scuturăm copacul, ursul cade, Rex se repede şi-l 

prinde de "ouţe" şi noi avem timp să-l împuşcăm... 

- Tăticule, dar dacă ursul se ţine bine şi nu cade 

când îl scuturăm? 

- Atunci am să mă urc eu să-l dau jos... Şi dacă mă 

azvârle el pe mine din copac, îl împuşti imediat pe Rex! 

 

  

Q Ce deosebire este între o puşcă de vânătoare cu o 

ţeavă şi una cu două ţevi? 

A Cu cea de-a doua poţi rata dublu! 
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Bulişor vine la şcoală îmbrăcat în doliu. 

- Ce s-a întâmplat?, îl întreabă învăţătoarea. 

- Ce să se întâmple? A murit tata... 

- Dumnezeu să-l ierte! De ce a murit? 

- De pneumonie... la vânătoare... 

- Cum vine asta? 

- Foarte bine! El era încălzit, glonţul rece şi... gata! 

 

  

Bulă îl ia la vânătoare pentru prima dată şi pe 

Bulişor. Cum merg ei prin pădure, deodată sare un iepure. 

Bulă trage şi nu nimereşte. Câinele se ridică pe labele din 

spate şi începe să aplaude. Mai departe întâlnesc o 

căprioară. Bulă trage şi ratează. Câinele iar aplaudă. 

- Tată, ce face câinele nostru când nimereşti 

vânatul? 

- Nu ştiu, Bulişor, că ştii, noi îl avem doar de doi ani! 

 

  

Trei vânători îşi lăudau câinii. 

- Am un câine fără pereche, zice primul. Duminică 

am fost la vânătoare de mistreţi. Am văzut unul, dau să 

trag şi gloanţe, ioc! Le uitasem acasă. Dau puşca lui Rex s-o 

miroasă, acesta fuge acasă şi vine cu cartuşiera în bot. Mi-

am continuat vânătoarea şi am împuşcat mistreţul. 

- Al meu e şi mai şi... Eram la vânătoare de raţe. Am 

tras şi am nimerit una. Pe când cădea, un vultur a înşfăcat-

o şi a zburat cu ea. Am dat o pană de la raţă câinelui meu s-

o miroasă. Şi ce să vedeţi? Peste două zile a venit cu raţa! 
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- Ei, interveni şi cel de al treilea, al meu e bun nu 

numai la vânătoare. Ieri am fost cu nevastă-mea la ştrand. 

Când am intrat în cabină să ne luăm costumele de baie, am 

văzut că nevastă-mea îşi uitase costumul de baie acasă. I-

am dat chiloţii ei ca să-i miroasă Grivei, acesta a fugit acasă 

şi într-un sfert de oră s-a întors, cu ce credeţi? Cu „scula” 

vecinului! 

 

  

- Unde ai fost duminică, Bulă?, îl întreabă Trulă. 

- La vânătoare de iepuri... 

- Şi câţi ai împuşcat? 

- 99... 

- De ce nu rotunjeşti şi tu la 100?! 

- Ei, să mint din cauza unui singur iepure?! 

 

  

Bulă, la vânătoare de lei în savana africană, este 

surprins de un leu care-l răneşte, sfâşiindu-i o mână, un 

picior şi penisul. Un vraci local, s-a descurcat şi el cum a 

putut şi i-a transplantat piciorul unei antilope, braţul unui 

urangutan şi trompa unui elefant, în loc de penis. Întors 

acasă Bulă, s-a dus să-l vadă un medic. 

- Cum te descurci? s-a interesat acesta. 

- Binişor, domnule doctor! Cu piciorul ăsta nou alerg 

de n-am treabă... Ba pot face şi salturi... Cu mâna ajung mai 

bine unele lucruri, chiar fără să mă înalţ pe vârfuri... Iar de 

penis, ce să vă mai zic... Femeile sunt înnebunite! Atâta 

doar că de câte ori ieşim la iarbă verde, se apucă să smulgă 

iarbă şi mi-o îndeasă în cur!  
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Doi câini de vânătoare stau la taifas în pădure. 

- Ce ai astăzi, că te văd foarte fericit? 

- Stăpânul meu şi-a uitat cartuşiera acasă! 

 

  

- Ai auzit că în cursul unei partide de vânătoare, un 

mistreţ s-a luat după primul-ministru şi l-a fugărit până în 

sat? 

- Vezi, până nici mistreţul nu poate să-l sufere! 

 

  

Bulişor îl întâmpină seara pe tatăl său. 

- Unde ai fost, tată? 

- La vânătoare de iepuri... 

- Şi câţi ai împuşcat? 

- Niciunul... 

- Şi atunci de unde ştii că ai fost tocmai la o 

vânătoare de iepuri?! 

 

  

La primirea lui Bulă în Asociaţia Vânătorilor, 

preşedintele îl întreabă: 

- Ce calităţi trebuie să aibă un om pentru a fi un bun 

vânător? 

- Să posede trei lucruri esenţiale: ochi buni, mână 

sigură şi o voce puternică... 

- O voce puternică? La ce-i foloseşte? 

- Să poată fi auzit din sat când se va afla în vârful 

unui copac, strigând după ajutor... 
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Johnny, proaspăt întors de la vânătoare, este 

întrebat de către soţie: 

- Ce reprezintă numărul 6,25 de pe un bileţel, agăţat 

de laba iepurelui adus de tine? 

- Ce bileţel?! A... ăsta? Am notat pe el... ora când l-am 

împuşcat! 

  

  

La o vânătoare pe malul fluviului Congo, unul dintre 

vânători soseşte în tabără în goana mare şi, abia trăgându-

şi sufletul, începe să zică: 

- Hip... hip... hip... 

La care cei aflaţi în tabără au răspuns cu entuziasm:    

- Uraaa! 

În momentul următor, au fost călcaţi în picioare de o 

turmă de hipopotami. 

 

  

DIHORUL 

Ocupat până peste cap cu vânătoarea, Ion a început 

s-o neglijeze din punct de vedere sexual pe Maria. Aceasta 

s-a plâns mamei ei. 

- Ia o pereche de chiloţi purtaţi de-a tăi şi după ce 

adoarme, dă-i cu ei pe la nas, ca să-i revină dorinţa de tine. 

Seara, după ce Ion a adormit, Măria a început să-şi 

fluture chiloţii pe sub nasul lui Ion. Acesta a tresărit şi 

odată a început să strige: 

- Mărie, sări repede şi adu-mi puşca, că a intrat 

dihorul în casă! 



 

525 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Primul-ministru era mare amator de vânătoare, dar, 

în acelaşi timp, era şi un mare ageamiu. Când începea să 

tragă, îi punea în mare pericol pe însoţitorii săi. Nu o dată 

cei din jur fuseseră răniţi. Într-o zi, pe când se afla în vizită 

într-un judeţ, prefectul îl invită la o vânătoare de iepuri. 

- Înainte de a pleca de acasă, să-ţi faci testamentul!, 

îl îndeamnă prietenii. 

- Lasă că mă descurc eu... 

Şi într-adevăr s-a întors de la vânătoare cu toţi 

participanţii teferi, ba şi cu câţiva iepuri vânaţi. 

- Ei, cum a fost? 

- V-am spus că mă descurc? De câte ori apărea un 

iepure, strigam „fazan" şi primul-ministru trăgea în sus! 

 

  

Un braconier, urmărit de pădurari, năvăleşte în casă, 

desface arma în două, jumătatea cu patul ei o bagă în 

pantalonii lui, ţevile le dă nevestei, care le ascunde sub 

fustă, iar iepurele proaspăt vânat îl bagă sub scutecele 

copilaşului din leagăn. Abia au terminat operaţia, că în 

casă au dat buzna pădurarii. Au scotocit ei în toată casa, nu 

au găsit corpurile delicte. Unul dintre ei îl ia deoparte pe 

băieţelul braconierului, de vreo 5 anişori. 

- Ia spune, măi ţâcă, are taică-tău puşcă? Dacă îmi 

spui, îţi dau să-ţi cumperi bomboane! 

- Are, nene... 

- Şi unde o ţine? 

- Jumătate e la tata în pantaloni, jumătate e la mama 

sub fustă, şi ce puşcă pun în leagăn! 



 

526 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

La rugămintea sătenilor, cărora un urs le decima 

animalele, un vânător se pune într-o noapte la pândă. 

Către miezul nopţii aude un mormăit în spatele său şi când 

se întoarce: ursul. 

- Aha, zice acesta, vrei să tragi în mine? Ia treci şi fă-

mi un sex oral! 

Vânătorul, de voie, de nevoie, s-a executat şi ursul 

după ce i-a sfărâmat puşca, l-a lăsat să plece nevătămat. În 

a doua noapte, vânătorul se pune din nou la pândă, 

înarmat cu un Kalaşnikov. A stat el ce a stat şi iar l-a 

surprins ursul. 

- Mă, tu nu te înveţi minte... Ia treci la treabă! 

Şi iar a urmat o partidă de sex oral. A treia noapte, 

vânătorul s-a instalat la pândă dotat cu un aruncător de 

grenade. Pe la două noaptea simte că-l bate cineva pe 

umăr. Când se întoarce, iarăşi ursul: 

- Bă, tu ori eşti prost, ori a început să-ţi placă! 

 

  

TREI TURE AVANS 

Bulă şi cu Trulă la vânătoare de lei în Sahara. Au 

instalat cortul, iar în jurul lui au săpat un şanţ adânc, menit 

să-i apere de animale sălbatice, în timpul nopţii. După ce 

au cinat, Bulă iese din cort ca să-şi facă nevoile. Trulă, cum 

se pregătea de culcare, aude de afară strigătele lui Bulă şi 

răcnetele unui leu furios. Înşfacă puşca şi iese afară. Prin 

şanţ, fugea Bulă urmărit de un leu. Pune puşca la ochi şi se 

pregăteşte să tragă. 

- Nu-l împuşca, Trulă, că am trei ture avans! 
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Bulă în vizită la Trulă. 

- Măi Trulă, tu ţii în baie un urs? 

- De unde până unde ţi-a venit să mă întrebi una ca 

asta? 

- Păi, am văzut urme de labă! 

 

  

MĂRINIMIE 

În cursul unei partide de vânătoare, primul-ministru 

trage într-un cerb şi apoi îi întreabă pe cei care-l însoţeau. 

- L-am nimerit? 

La care, şeful de cabinet: 

- Nu, domnule prim-ministru, aţi fost aşa de 

mărinimos, încât aţi cruţat viaţa bietului animal! 

 

  

Într-o seară, Tudor Arghezi povestea prietenilor lui: 

- Păi, când m-am dus eu odată la vânătoare cu 

răposatul Sadoveanu... Cum stăteam la pândă lângă un 

copac, a năvălit din nişte tufişuri un urs... Şi maestrul, după 

aceste cuvinte, rămâne aşa parcă într-o stare de prostaţie... 

Asistenţa aştepta respectuoasă urmarea. 

- Şi maestre, ce s-a mai întâmplat?, n-a mai putut 

rezista o cucoană mai nervoasă. 

- Şi... am făcut pe mine... 

- Ce să zic, maestre, dacă ne-am fi întâlnit cu o 

namilă de urs, oricăruia dintre noi i se putea întâmpla!, l-a 

liniştit cucoana. 

- A, nu atunci... acum! 
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Pe vremea lui Ceauşescu concurs de vânătoare între 

MFA şi MAI: cine împuşcă cei mai mulţi iepuri într-un 

interval de o oră. Primul intră în pădure un ofiţer de la 

MFA. După o ora se întoarce cu trei iepuri. Apoi, intră în 

pădure un ofiţer de la miliţie. Trece o oră şi nimic. Mai 

trece o oră şi tot nimic. Atunci juriul decide să-l ajute. Îl 

găsesc într-o poieniţă. Ţinea un biet iepure de urechi, îi tot 

căra la palme şi răcnea:  

- Spune, unde sunt ceilalţi!  

 

  

După încheierea sezonului de vânătoare, Bulă le 

povestea prietenilor într-o seară: 

- În toamna asta am căpătat o autorizaţie de vânat 

căprioare. Aşa că m-am dus la pădurar, i-am prezentat-o, 

acesta m-a dus lângă un izvor şi mi-a spus: „Stai aici, nu te 

mişti, nu cânţi, nu bei, nu fumezi... Spre seară vin 

căprioarele să se adape. O ocheşti pe care o vrei şi a ta e 

dacă o nimereşti!" Şi s-a dus. Eu am stat cum mi-a spus şi 

aşa, cam după ora 10, pâş, pâş, căprioarele. Am ochit una 

mai babană, am tras şi am doborât-o. Ce să fac cu ea? Ştiţi 

şi voi, pentru a o transporta trebuie doi oameni! Hai să o 

iau în cârcă şi să o duc, că mă temeam să nu mi-o mănânce 

lupii, dacă o las acolo până dimineaţa. Aşa că m-am tupilat 

pe lângă ea, ca să o iau cu picioarele pe umeri...  

Şi tocmai îi sună telefonul. 

- Mă scuzaţi, zice Bulă către prieteni. 

După ce a terminat convorbirea telefonică, Bulă se 

întoarce la musafiri. 
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- Ei, şi unde am rămas? 

- Păi, când ai luat-o cu picioarele pe umeri... 

- Da... Şi dă-i, şi dă-i, şi reguleaz-o toată noaptea! 

 

  

Bulă şi cu Trulă la vânătoare în pădure. 

- Băi, Trulă, aici e un ecou grozav... Ia trage! 

Trage Trulă şi... nimic. Mai merg ei ce mai merg şi 

ajung la nişte stânci. 

- Aici garantat e cel mai straşnic ecou... Mai trage o 

dată! 

La care Trulă: 

- Nu mai pot. Mi s-au terminat săgeţile! 

 

  

La tribunal. 

- Acuzat Bulă, de ce ţi-ai împuşcat colegii de 

vânătoare? 

- Din greşeală, domnule judecător, am crezut că sunt 

cerbi... 

- Şi când ţi-ai dat seama de greşeala făcută? 

- Când cerbii au ripostat cu focuri de armă! 

 

  

Bulă vine seara târziu acasă de la vânătoare şi 

aruncă mândru, pe masa din bucătărie, un iepure proaspăt 

vânat. 

- Ai avut şi tu noroc o dată!, îi spune ironică soţia. 

 - Să ştii că ai dreptate, dacă te gândeşti că eu am tras 

după fazan! 
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Bulă şi cu Trulă după vânătoare îşi curăţau armele. 

La un moment dat, una dintre puşti, uitată cu cartuş pe 

ţeava, se descarcă. Când se uita Bulă, la Trulă îi atârna un 

ochi pe obraz. 

- Nu trebuie să te uiţi la mine cu privirea asta 

îngrozită, zice Bulă, că şi eu m-am speriat... 

- Dacă mai faci asta încă o dată, nici nu mă mai uit la 

tine! 

 

  

Pe un vânător îl apucă burta. Pentru că pădurea foia 

de vânători, ca să nu-l zărească careva, se urcă într-un 

copac şi-i dă drumul de acolo. Când se dă jos, minune, nu 

găseşte urma de "rahat". Pleacă şi ceva mai încolo, se 

întâlneşte cu alt vânător. 

- Ce căutaţi prin pădure? 

- Îmi caut portofelul, l-am pierdut pe undeva... 

- Asta nu e nimic, eu îl caut pe ăla care s-a căcat în 

capul meu! 

 

  

REZULTATE 

- Ei, cum a fost la vânătoare? 

- Formidabil! Înainte de a începe vânătoarea, am 

stabilit că de fiecare iepure împuşcat vom avea dreptul la 

un pahar de pălincă, seara la cabană. 

- Rezultate? 

- De când s-a înfiinţat grupa noastră de vânătoare 

nu au mai fost împuşcaţi atâţia iepuri! 
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Un braconier este prins de un pădurar. 

- N-ai văzut anunţul că în această perioadă 

vânătoarea este interzisă? 

- Anunţul l-am văzut... nu te-am văzut pe dumneata! 

 

  

Patru cerbi, unul de 2 ani, altul de 5 ani, iar ceilalţi 

de 10 şi 15 ani, se aflau într-o poiană. La marginea poienii 

trece o turmă de căprioare. 

- Trei pentru voi şi restul pentru mine, zice cel 

tânăr. 

- Nu, noi suntem patru şi ele vreo 12, interveni cel 

de 5 ani. Doisprezece împărţit la patru, vin câte trei de 

căciulă! 

Cerbul de 10 ani se uită la căprioare şi zice domol: 

- Ştiti ce, dacă ele vor ceva de la noi, să vină singure 

să ceară! 

La care cerbul cel bătrân: 

- Ia să nu mai vorbeşti atâta, că poate nici nu ne-au 

observat! 

 

  

Bulă şi cu Trulă în pădure, plictisiţi şi obosiţi că 

umblaseră atâta şi nu dăduseră peste niciun vânat. La un 

moment dat, dau în cărare peste un rahat. 

- E de bărbat! spune Bulă 

- Ba e de femeie! îl contrazice Trulă.  

S-au tot certat până a apărut  un pădurar. 

- Ce zici, rahatul ăsta e de bărbat sau de femeie? 
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- E de bărbat! 

- De unde eşti aşa de sigur? 

- Păi, dacă eu l-am făcut! 

 

  

Bubulina povestea cu o vecină: 

- Să ştii că iar o să se întoarcă Bulă diseară de la 

vânătoare cu tolba goală... 

- De unde ştii! A plecat fără cartuşe ? 

- Cartuşele şi le-a luat, dar şi-a uitat banii acasă! 

 

  

Bulă şi Trulă, la vânătoare de fazani. 

- Măi Trulă! strigă Bulă. De ce n-ai tras în fazanul 

ăla? Puteai să-l dobori... 

- N-am tras pentru că zbura aşa de încet, încât am 

crezut că e bolnav! 

 

  

- Ştii ce a zis Bulă când a văzut o căciulă de blană de 

vulpe pe capul unui partener de vânătoare şi când a tras l-

a omorât... 

- Ce a zis? 

 - Scuze... A doua oară n-o să se mai întâmple! 
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Animale, insecte şi păsări 
 

 

 

Q Cum prinzi un leu în pădurea 

tropicală?  

A Prinzi zece şi le dai drumul la nouă. 
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Purici în insectar 

 
 

Q Care este culmea mizeriei?  

A Un purice plin de păduchi! 
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Doi purici stau la taclale pe unul din picioarele lui 

Robinson Crusoe, care dormea la umbra unui palmier. 

Povestesc ei ce povestesc, până când unul dintre ei spune: 

- Ei, la revedere, şi ne vedem pe Vineri! 

 

  

Un purice intră într-un bar cu puţin înainte de ora 

închiderii, comandă două whisky-uri duble, le dă pe gât, le 

plăteşte, apoi sare pe uşa deschisă şi aterizează pe trotuar. 

Se ridică ameţit şi strigă: 

- Ia uite-ai dracului! Iar mi-au mutat câinele! 

 

  

Un turist îl întreabă pe recepţionerul de la hotelul 

unde făcuse rezervarea: 

- În hotelul dumneavoastră sunt purici? 

- Vai de mine, domnule, ne jigniţi! Cum să avem 

purici în hotelul nostru? I-au mâncat pe toţi ploşniţele... 

  

  

- Domnule, câinele dumneavoastră e plin de purici! 

- Vă înşelaţi, doamnă, numai unul e al lui, restul sunt 

veniţi în vizită... 

  

  

Un tip identifică un purice aflat în plimbare pe 

propria-i persoană şi-l aruncă pe fereastră. 

- Şi ce crezi, că o sa moară? îl întreabă un coleg. 

- Cu siguranţă! L-am aruncat cu capul în jos. 
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- Doamnă, vă rog, luaţi câinele de aici! Simt un 

purice pe picior! 

- Rex, marş de aici! Domnul are purici! 

 

  

Doi purici au câştigat la LOTO. 

- Tu ce ai de gând să faci cu banii câştigaţi?, întreabă 

unul dintre ei. 

- În primul rând, îmi cumpăr un câine care să fie 

numai al meu... 

  

  

- Dar de ce nu mi-aţi atras atenţia că hotelul 

dumneavoastră e plin de purici? 

- Stimată doamnă, am considerat că nu mai e cazul 

să vă atragem atenţia asupra acestui inconvenient minor, 

pentru simplul fapt că o să-l constataţi cu siguranţă pe 

propria piele. 

 

  

O puricioaică împreună cu fiica ei se plimbă pe 

chelia unui domn. 

- Cum se mai schimbă lumea!, zice puricioaica-

mamă. Când eram ca tine, aici nu era decât o cărare 

îngustă. 

 

  

Doi purici ies de la cinematograf. Unul dintre ei zice: 

- Ei, ce facem, mergem pe jos sau luăm un câine? 
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Doi purici se uită la televizor. La un moment dat, 

emisiunea este întreruptă de o rubrică publicitară în care 

era lăudat un spray insecticid. 

- Închide-l, dracului!, izbucneşte unul din ei. Nu vezi 

că ăştia dau filme de groază?! 

 

  

Doi purici stau de vorbă: 

- Să ştii că toţi oamenii ăştia sunt nebuni! 

- De ce spui asta? 

- Cheltuiesc atâţia bani să zugrăvească tavanul şi pe 

urmă merg numai pe podea! 

 

  

- Vai, dragă, am petrecut o noapte de groază! N-am 

putut dormi de loc. 

- Din ce cauză? 

- Am avut un purice mort în pat. 

- Şi dacă era mort, ce rău ţi-a putut face? 

- Da, el era mort, dar dacă ai ştii câte neamuri au 

venit la înmormântare... 

 

  

Doi purici stau la taifas la umbra unui fir de păr. La 

un moment dat, pe lângă ei trece o puricioaică superbă. 

- Amice, fii atent ce picioare superbe are puricioaică 

asta! 

- Ia mai dă-o încolo! De la ea am luat luna trecută 

DDT! 
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- Nu ştiu ce fel de hotel e ăsta... Azi noapte am prins 

vreo 10 purici! 

- Vai, doamnă, nici nu ştiţi ce mare serviciu ne-aţi 

făcut! N-aţi vrea să mai rămâneţi câteva zile? 

  

  

- Unde-ai fost aseară?, îl întreabă un purice pe 

prietenul lui. 

- Am fost la operă, la „Traviata". Stăteam în primul 

rând. Solista era o cucoană grasă şi pieptoasă, cu un 

decolteu până la buric. Ca s-o văd mai bine, m-am mutat în 

mustaţa dirijorului. Şi cum se tânguia cucoana pe scenă, 

m-am excitat şi am sărit în decolteul ei. M-am preumblat 

puţin pe-acolo, apoi am luat-o mai la vale, unde am dat de 

un loc împădurit, călduţ, umed şi plăcut mirositor, unde 

am adormit... 

- Şi? 

- Şi nu ştiu cum dracu' s-a întâmplat, dar când m-am 

trezit, eram tot în mustaţa dirijorului! 

 

  

Doi purici fumează la marginea trotuarului. Prin 

apropiere trece un câine. Unul dintre ei zice impacientat: 

- Hai, gata, aruncă ţigara, că vine autobuzul! 

 

  

- Da, doamnă, ce vă aduce la mine?, zice psihiatrul. 

- Doctore, soţul meu se crede câine. Nu aveţi ceva 

contra puricilor? 
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- Aveţi purici în camere?, este întrebat recepţionerul 

de la hotel. 

- Să vă spun drept, purici mai avem, că sunt tare 

mici şi rapizi, dar de gândaci am scăpat... 

 

  

Doi câini schimbă noutăţi: 

- Să ştii că eu am descoperit că am o vedere 

extraordinară. Uite, acolo, pe laba stângă a ta, este un 

purice. Tu îl vezi? 

- Da, acum că mi-ai atras atenţia, îl văd şi eu, l-a 

apucat căscatul şi văd că îi lipseşte o măsea. 

 

  

Un administrator de bloc era tare supărat că nu 

putea plăti suma pe care i-o cerea firma specializată 

pentru deparazitarea blocului. 

- Vă scap eu de purici şi vă voi plăti pentru fiecare 

exemplar pe care voi izbuti să-l prind, zice un tip. 

- Dar cum vine minunea asta? 

- Păi, să vedeţi, eu sunt dresor de purici şi mereu 

trebuie să-mi completez colecţia... 

 

  

- Eu, zice unul dintre câini, sunt foarte milos. N-aş 

putea să omor nici măcar un purice. 

- Chiar aşa? se minunează ceilalţi. 

- Bineînţeles, ce excepţia cazurilor de legitimă 

apărare! 
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Două furnici văd un elefant la marginea pădurii. 

- Stai aici până mă duc după ajutoare, îi şopteşte o 

furnică celeilalte. 

Pe când se-ntoarce cu ajutoarele, elefantul nu mai 

era acolo. 

- Unde-i elefantul?, întreabă prima furnică. 

- A dispărut. 

 - Doar nu l-ai mâncat? 

- Da de unde! 

- Nu nega! Văd că eşti unsă pe gură! 

 

  

Nişte purici stăteau pe un elefant. El nu le mai 

suportă şi se ridică cu picioarele în sus. Un purice rămâne 

pe elefant şi se ţine, şi se ţine, până cade. A doua zi, iar toţi 

puricii pe elefant, iar acesta se ridică în sus, tot acelaşi 

purice se ţine bine, dar cade şi el în cele din urmă. A treia 

zi, puricii iar stăteau pe elefant, acesta iar se ridică, iar 

puricele se ţine, şi se ţine, şi se ţine. Elefantul, obosit, 

renunţă. 

 

  

Doi licurici se plimbau prin pădure. La un moment 

dat, unul vede o luminiţă. 

- Stai să vezi ce-o fut pe asta!  

Şi s-e repede în luminiţă. Celălalt îl vede că se 

întoarce cam cocoşat şi îl întreabă: 

- Ce-ai păţit, măi? 

- Băga-mi-aş, iar am nimerit un chiştoc aprins... 



 

541 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Un ţânţar şi o muscă se ciocnesc în aer. Cum sunt ei 

ameţiţi de lovitură, musca îl întreabă pe ţânţar: 

- Ce fai maci? 

La care ţânţarul răspunde: 

- Mut fuşte! 

 

  

Un purice intră într-un bar. Bea un pahar cu vodcă 

după care, dintr-un salt, iese afară, strivindu-se de asfalt. 

Intrigat, întreabă: 

- Care mi-a furat câinele, mă? 

 

  

Fluturaşul mergea voios din floare-n floare. La un 

moment dat, una-i zice: 

- Măi fluturaşule, ce mi-ai făcut ieri, că nu mi-a mai 

venit fotosinteza?! 

 

  

Două muşte se plimbă pe un bec. Întâlnindu-se 

pentru a treia oară zice una: 

- Ce mică-i lumea... 

 

  

Doi miriapozi stăteau şi se uitau la un poster ce 

reprezenta o damă cu nişte picioare interminabile. 

- Grozave picioare!, exclamă unul dintre ei. 

Celălalt, neîmpărtăşindu-i entuzuiasmul: 

- Da... dar cam puţine... 
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Doi purici obişnuiau să se întâlnească în fiecare an şi 

să-şi petreacă vacanţa în Florida. Într-un an, unul dintre 

purici ajunge mierlit de frig: 

- Brrrr, băga-mi-aş, am îngheţat. 

- Ce-ai păţit?, îl întreabă prietenul lui. 

- Am călătorit toată noaptea în barba unui 

motociclist vitezoman din Jersey în Florida. 

- Păi, aşa se călătoreşte în Florida? Stai să te învăţ 

eu: mergi la aeroport, intri în bar, bei, mănânci, ocheşti o 

stewardesă blondă, meseriaşă, te cuibăreşti între flocii ei, 

tragi un pui de somn şi a doua zi eşti bine mersi în Florida. 

Trece un an, cei doi se întâlnesc din nou. 

- Brrr, sunt îngheţat, mor de frig. 

- Dar ce dracu’, bă, nu ţi-am explicat anul trecut ce să 

faci?! 

- Ba da, şi am făcut întocmai. M-am dus la aeroport, 

am intrat în bar, am mâncat, am băut, mi-am ochit o 

stewardesă meseriaşă, m-am cuibărit în flocii ei, am 

adormit şi dimineaţă m-am trezit în barba unui motociclist 

vitezoman în drum spre Florida... 

 

  

Un ţânţar zbura prin pădure. La un moment, dat 

vede o căprioară şi îşi zice: 

- Băi ce-aş trage-o pe căprioara asta, are nişte buci... 

Zboară el până la căprioară, pândeşte momentul şi îi 

intră între picioare. Între timp, un vânător ocheşte 

căprioară şi o împuşca. Ţânţarul iese afară şi îşi zice: 

- Alta care mi-a murit în pulă! 
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Ţânţarul se duce la Frunzuliţă: 

- Tu, Frunzuliţă, lasă-mă să te înţep! 

- Nu, nu, nu!  

A doua zi: 

- Hai, tu, Frunzuliţă, lasă-mă să te înţep! 

- Nu, mă! 

A treia zi: 

- Tu, Frunzuliţă, te rog mult, lasă-mă să te înţep! 

- Bine, ţânţare, hai! 

A patra zi, Frunzuliţa era tare uscată şi supărată. 

Ţânţarul o întreabă: 

- Tu, Frunzuliţă ce-ai păţit? 

- De când m-ai înţepat, nu mi-a mai venit clorofila!... 

 

  

Un miriapod copil se plânge: Peste tot pe unde merg, 

calc numai pe urmele lui tata... 

 

  

Doi purici se plimbau liniştiţi pe stradă căutând un 

loc unde să înnopteze, când văd un tip şi o tipă 

apropiindu-se şi ce îşi zic?! Să se urce pe ei. Zis şi făcut. Se 

urcă pe respectivii şi noaptea hotărăsc să se ducă unul la 

tip în fund, iar celălalt între picioarele tipei. A doua zi, 

puricii schimbau impresii despre cum au dormit. Cel care a 

dormit în fundul tipului spune: 

- Ce noapte îngrozitoare! Pe la 12 noaptea, stăteam 

liniştit, când au început nişte vânturi îngrozitoare şi un 

miros îngrozitor de era să mor asfixiat. 
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La care, cel care a dormit între picioarele tipei, 

spune: 

- Ăsta nu este nimic, uite ce mi s-a întâmplat mie: 

stăteam liniştit, eram aproape să adorm când a apărut 

unul mic, chel, cu capul roşu, şi-a început să mă alerge. Şi 

m-a alergat aşa preţ de vreo jumătate de oră de mi-a scos 

sufletul, dar tot nu m-a prins. Şi atunci, ce crezi că mi-a 

făcut?! A aruncat cu castronul de smântână pe mine!... 

 

  

Se întâlnesc pe stradă două puricioaice. Stau de 

vorbă de una, de alta, vară, căldură mare, perioada 

concediilor etc. 

- Şi unde vrei să-ţi petreci concediul?, se interesează 

una dintre ele. 

- Ca toată lumea bună, pe COTE-D-AZOR. 

 

  

Spre surprinderea trecătorilor, pe o poartă era scris: 

„Câine mort" în loc de „Câine rău” . 

- Vai, dar e oribil să scrii aşa ceva pe o poartă!, se 

indignează o doamnă. 

- Nu vă faceţi probleme, o linişteşte proprietarul, 

anunţul l-am scris pentru purici. 

 

  

- Mămico, aş vrea să văd şi eu spectacolul de la 

circul de purici! 

- Dacă o să mai laşi mult potaia aia să ţi se urce în 

pat, vei avea un circ de purici de mai mare dragul! 
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Doi purici se întâlnesc la policlinică. 

- Ce-i cu tine? Arăţi rău. 

- Sunt bolnav. 

- Şi ce ai? 

- DDT! 

 

  

- Tăticule, m-a pişcat un purice azi noapte!  

- Trebuie să combaţi duşmanul cu propriile lui 

arme. Pişcă-l şi tu pe el! 

 

  

DECOLTEUL 

Spectacol de dresură de purici. Spectatorii sunt 

aşezaţi în cerc, iar în mijloc stă dresorul ţinând în mână 

cutia unde locuiesc „artiştii". Tipul o deschide şi pronunţă 

formula: 

- Oscar, fă un triplu salt!  

Puricele execută figura, după care dispare în 

decolteul unei doamne din primul rând. 

- Doamnă, fiţi bună şi înapoiaţi-mi „artistul"! 

Doamna se duce până la toaletă şi revine cu 

evadatul. 

- Oscar, treci în cutie! 

Puricele nu vrea să execute comanda. Dresorul 

scoate o lupă şi îl examinează, apoi se adresează doamnei 

cu decolteu: 

- Vă rog să mă scuzaţi că vă mai deranjez o dată, dar 

ăsta nu e puricele meu! 
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Un cetăţean, în tren, simte o înţepătură sub braţ. Îşi 

bagă mâna sub haină şi scoate un purice, pe care, după ce 

îl examinează cu atenţie, îl azvârle pe geam, zicând: 

- Leneş obraznic ce eşti, mai umblă şi pe jos, nu 

numai cu trenul! 

 

  

La un concurs de micromodele de maşini, 

americanul se prezintă cu un model nou de maşină 

miniaturală, cât un cărăbuş. Francezul se mândreşte cu 

unul cât o nucă. Bulă aşază pe pista de concurs un purice. 

În timpul probelor, maşinile celor doi concurenţi mergeau 

foarte silenţios, doar a lui Bulă sărea. 

- De ce maşina dumneavoastră se deplasează prin 

salturi?, întreabă preşedintele juriului. 

- Ştiţi, zice Bulă, şoferul e răcit, şi strănută. 

 

  

Doi dresori discută: 

- Douăzeci de ani în şir m-am ocupat cu dresarea 

puricilor. Acum am trecut la elefanţi. 

- Din ce cauză? 

- Mi-a cam slăbit vederea! 

 

  

- Ce ai făcut azi noapte?, îl întreabă un purice pe 

prietenul lui. 

- Am fost pe un liliac-vampir şi i-am supt sângele! 

- Vai, ce sadic poţi fi! 
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Un vânător este prins de canibali, dar, după un timp, 

aceştia îi dau drumul. Ajuns în tabăra expediţiei, după 

felicitările de rigoare, ceilalţi vânători îl întreabă: 

- Cum de-ai scăpat fără să ajungi pe lista de bucate? 

- Le-am spus că sunt plin de purici! 

 

  

Un purice le povesteşte prietenilor săi: 

- Odată, când am pişcat un om, am simţit nişte 

şocuri aşa de puternice, încât m-a apucat ameţeala! 

- Oare de ce? 

- Tipul avea tensiune... 

 

  

- Bulă, spune-mi un nume de insectă!, solicită 

profesoara. 

- Albină. 

 - Mai spune-mi unul. 

- Albină. 

- Albină ai mai zis. Spune-mi ceva din capul tău! 

- Purice! 

 

  

REÎNCARNAREA 

- Bulă, tu crezi în reîncarnare? 

- Cred, şi asta mă îngrijorează! 

- De ce? 

- Păi, ce o să mă fac dacă, după ce o să mor, o să mă 

reîncarnez într-un câine, iar nevastă-mea într-un purice? 



 

548 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Ce fel de hotel e ăsta?, zbiară furios turistul la 

recepţie. N-am putut dormi toată noaptea! O turmă de 

purici s-a zbenguit încontinuu sub aşternutul meu! 

- Nu fiţi aşa de furios, domnule! La preţul ăsta ce aţi 

fi vrut să vă oferim, o luptă de tauri?! 

 

  

- Domnule director, spuneţi-mi şi mie, ca să nu mor 

prost, ce sunt aceştia din aşternutul meu: purici sau molii? 

- Nu aş putea să vă spun exact, domnule... Bateţi şi 

dumneavoastră din palme! Dacă o zbughesc, sunt purici, 

dacă zboară, sunt molii. 

 

  

- Un chinez, simţind că îl mănâncă la subsoară, 

începe să scoată de acolo un purice şi un păduche. Când se 

vede la lumină, puricele - ţusti, o întinde. 

- Vinovatul a fugit! Tu, care eşti cuminte, hai la loc! 

 

  

La o şedinţă de CAP, lelea Ana parcă stătea pe 

jăratic: 

- Tovarăşe preşedinte, eu îmi cer voie să plec. Am o 

cloşcă tare a dracului... Mereu pleacă din cuibar şi mi-e 

teamă să nu răcească ouăle. 

- Du-te, lele Ană! 

După ce pleacă lelea, începe să se foiască badea Ion: 

- Ce-i, bade Ioane, şi mata ai o cloşcă pe ouă? 

- Nu, eu am un purice! 
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În timp ce-şi scria numele în registrul hotelului, 

turistul observă un purice ţopăind de colo până colo. 

- Domnule, îi spune el recepţionerului, aveţi nişte 

purici foarte curioşi! Abia am sosit şi ei se şi interesează 

cum mă numesc şi în ce cameră o să stau. 

 

  

Un purice se plimbă pe pieptul unei blonde superbe. 

- Ia dispari, mă, de aici!, se răsteşte tipa. 

- Hei, ce te iei de mine? Până nu-mi vii cu analizele la 

zi, să nici nu te gândeşti că o să te pişc! 

 

  

Doi purici stau de vorbă: 

- Ştii, zice, cred că am să mă despart de nevastă-mea. 

- Din ce motiv? 

- M-am săturat de pişcăturile ei! 

 

  

Bulă soseşte mai devreme ca de obicei acasă şi îşi 

surprinde nevasta cu un tip. Furios, începe să răcnească: 

- Nevastă, dă-te jos şi omoară-l! Nu vezi că e un 

purice în pat?! 

 

  

Bulă intră într-o farmacie şi îi spune farmacistei: 

- Aş vrea nişte insecticid pentru purici! 

- Vă expediem comanda acasă, domnule? 

- A, nu, îl servesc aici, pe loc! 
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- Bulă, îi spune nevasta, cu preţurile astea, a devenit 

un lux să ţinem şi un câine, şi o pisică pe lângă casă. Ar 

trebui să ţinem animale mai mici! 

- Ce fel de animale mai mici? Păduchi, purici?! 

 

  

Bulă intră într-o farmacie şi trânteşte uşa, furios: 

- Praful ăla pe care mi l-aţi dat contra puricilor nu e 

bun de nimic! L-am mâncat pe tot şi ei continuă să mă 

pişte! 

 

  

- Ştiu cum trebuie folosit praful de purici pe care l-

am luat de la farmacie! Îi citim poveşti puricelui până 

începe să caşte. 

- Şi după aceea? 

- Îi turnăm praful în gură! 

 

  

Bulişor se ferea să treacă pe lângă un dulău mare. 

- Bulişor, te credeam mai curajos!, îi zice Trulişor. 

- Nu mi-e frică că mă muşcă... mi-e frică să nu mă 

umplu de purici! 

 

  

Doi purici priveau cu interes un afiş care înfăţişa o 

blonda sexy. 

- Uită-te la asta, ce picioare mişto are! 

- Da, foarte frumoase... Păcat că are numai două! 
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La farmacie: 

- Prafurile acestea pot omorî cam 50 de purici, iar 

acestea sunt pentru 100. 

Auzind acestea, Bulă o ia la fugă. 

- Hei, ce faceţi, nu le cumpăraţi?!, strigă după el 

farmacistul. 

- Aşteptaţi-mă numai puţin. Trebuie să merg să-i 

număr! 

 

  

- De când ai elefantul ăsta, măi Bulă? 

- De când... era purice! 

 

  

- Am fost la Mica Publicitate să dau un anunţ, zice 

Bulă. 

- Ce anunţ? 

- Caut urgent cinci şobolani, douăzeci de şoareci şi 

două-trei sute de purici. 

- Ce dracu' vrei să faci cu ei? 

- Aşa cum am primit apartamentul, aşa vreau să-l 

predau! 

 

  

Se întâlnesc doi purici: 

- De unde vii, mă? 

- De la un câine. 

- Şi te-ai ales cu ceva? 

- Nu, că era furios şi m-a scărpinat afară! 
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- Azi am omorât cinci purici, trei masculi şi două 

femele, se laudă Bulă. 

- Dar de unde ştii tu de ce sex erau? 

- Doi umblau prin chiloţii mei, trei pe sânii nevestei. 

 

  

- Care este cea mai sigură cale de a scăpa de purici? 

- Te ungi cu lichior pe corp şi te pudrezi cu praf de 

cărămidă. Puricii beau lichiorul, se îmbată, se iau la bătaie, 

apoi îşi sparg capul cu bucăţile de cărămidă. 

 

  

- Bulă, mai ştii vreo metodă de a scăpa de purici? 

- În locurile în care ai păr, te tunzi în trepte şi te dai 

cu ulei. Puricii alunecă pe scări şi îşi sparg capul! 

 

  

Instrucţiuni de folosire a „Prafului contra puricilor”: 

Se prinde puricele. După aceea mai chemaţi în ajutor 

câţiva vecini sau prieteni. Doi dintre ei ţin puricele, doi îi 

gâdilă la subsuori. Când deschide gura ca să râdă în 

hohote, îi aruncaţi praful în gură. Dacă nu va muri de râs, 

va muri din cauza prafului! 

 

  

- Ce greu trebuie să le fie peştilor cu puricii ăştia de 

apă, zice un pescar. 

 - De ce spui asta? 

- Pentru că ei nu se pot scărpina! 
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În timpul unei vizite la Grădina Zoologică, Bulişor se 

strecoară în cuşca lupilor. 

- Ieşi imediat de-acolo!, strigă înnebunită Bubulina. 

Animalele alea sunt pline de purici! 

 

  

- Bulă, ce animal se apropie cel mai tare de om? 

- Cred că puricele, doamna profesoară. 

 

  

Q De ce sunt mai mulţi purici decât oameni? 

A Pentru că e foarte greu să faci nişte prezervative 

asa de mici! 

 

  

Un purice face o plimbare împreună cu fiul său pe 

dosul unei femei. 

- Măi, fiule, ia, că tu eşti mai tânăr, ciupeşte fesa asta 

de vreo două-trei ori şi pentru mine! 

 

  

Un specialist în radiaţii precizează într-un interviu: 

- Radiaţiile emanate de televizor sunt periculoase. 

- Pe ce vă bazaţi când afirmaţi acest lucru? 

- Pe faptul că, dacă în camera respectivă se găsesc, 

de exemplu, purici, ei se grăbesc s-o părăsească. 

- Eu am altă părere, intervine un telespectator, cred 

că puricii nu fug din pricina radiaţiilor, ci din cauza 

calităţii programelor! 
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La ora de ştiinţe naturale, lecţia despre purici. 

- Ce sunt paraziţii? 

- Paraziţii, zice Bulă, sunt ăia care trăiesc pe 

spinarea altora. 

- Ca de exemplu? 

- Ca de exemplu... rucsacul. 

 

  

Experiment ştiinţific: Se prinde un purice, se ia o 

coală de hârtie, o riglă gradată, un creion şi un fluier. Se 

trage o linie de start, se aşază puricele pe linie şi se fluieră. 

Puricele sare. Se notează lungimea săriturii. I se rupe 

puricelui un picior. Se pune din nou pe linia de start şi se 

fluieră. Puricele va sări mai puţin. Se repetă protocolul de 

experimentare până când puricele căruia i s-a rupt şi 

ultimul picior rămâne nemişcat.  

Concluzia experimentului: Puricele căruia i s-au rupt 

picioarele îşi pierde complet auzul. 

 

  

La drogherie: 

- Parfumul acesta vi se potriveşte cel mai bine! 

- Am să-l iau şi sper că dacă o să mă dau cu el o să 

scap şi de purici. 

 

  

- Mămico, m-a pişcat un purice. 

- Pune repede nişte amoniac! 

- Prea târziu. A întins-o! 
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La o şedinţă a puricilor dintr-un hotel, preşedintele 

asociaţiei ia cuvântul: 

- Am să vă fac o singură recomandare, întrucât sunt 

solidar cu administraţia hotelului: respectaţi-i pe oaspeţii 

noştri păstrând liniştea! 

 

  

- Vai, ce milă mi-e de bieţii purici! 

- De ce le plângi de milă? 

- Păi, nu te gândeşti ce viaţă duc? Iarna în chiloţi, 

vara în blănuri... 

 

  

Învăţătoarea îi întreabă pe elevi: 

- Dacă pe burta pisicii găsesc trei purici şi prind 

unul, câţi vor mai rămâne? 

- Niciunul, doamnă învăţătoare, că doar nu sunt 

proşti să stea locului ca să-i prindem şi pe ei! 

 

  

Doi purici joacă fotbal într-o cană. La un moment 

dat, unul dintre ei zice: 

- Să ştii că mâine vom juca în cupă! 

 

  

Întrebare la Radio Erevan: 

- Un purice te poate infecta cu SIDA? 

- În principiu, da, dar considerăm că există alte 

metode, mai plăcute. 
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În piaţă, un tip vinde purici. Alături, un anunţ scris 

pe un carton: „Înlocuitor de bărbaţi. Preţ: 100.000 lei". 

- Care sunt instrucţiunile de folosire?, întreabă o 

femeie. 

- Foarte simple. Vă duceţi acasă, vă dezbrăcaţi, vă 

întindeţi pe pat şi daţi drumul puricelui din borcan. Dacă 

ceva nu merge, aveţi aici numărul meu de telefon, mă 

sunaţi şi remediem! 

Tipa plăteşte, ia borcanul şi fuge acasă. Peste o 

jumătate de oră, îl sună pe proprietarul puricelui: 

- Alo, domnule, veniţi repede, că nu ştiu ce s-a 

întâmplat cu puricele ăsta. Am făcut cum aţi zis, dar el a 

sărit pe tavan şi stă acolo nemişcat! 

- Daţi-mi adresa şi sosesc imediat!  

În 10 minute, tipul ajunge la locul indicat, intră în 

cameră şi începe să se dezbrace: 

- Fii atent, îi zice puricelui, îţi voi arăta pentru 

ultima oară cum trebuie procedat! 

 

  

Un grup de turişti vizitează o stână. Baciului îi cade 

cu tronc o doamnă nurlie şi, în semn de afecţiune, îi 

dăruieşte un căţelandru de rasă ciobănească. După o 

săptămână, doamna îi aduce câinele înapoi. 

- Ce-i doamnă, nu ţi-a plăcut câinele? 

- Ba da, baciule, mi-a plăcut tare mult, atâta doar că, 

dacă era numai el, mai treacă meargă, dar a adus o 

sumedenie de purici, care ne-au schimbat complet viaţa! Şi 

acum nu mai avem nevoie şi de câine... 
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Doi câini stau într-o discotecă şi îi privesc pe cei care 

dansează: 

- Dacă m-aş scutura şi eu aşa, stăpâna mea m-ar 

băga urgent în cadă şi mi-ar freca bine blana cu şampon 

împotriva puricilor! 

  

  

MIOPIE 

- Nu prea am suferit de cine ştie ce boli... Dar sunt 

miop. 

- Ia arată-mi până unde vezi! 

- Păi, de exemplu, dumneavoastră vedeţi puricele 

acela care vi se plimbă pe braţ? Ei bine, eu nu îl văd! 

 

  

Un taxi se îndreaptă în viteză spre aeroport. 

Pasagerul îşi consultă de zor ceasul. 

- Ce crezi, vom putea prinde avionul?, îl întreabă pe 

şofer. 

- Domnule, nu ştiu ce să zic! La viaţa mea, am prins 

fluturi, purici, păduchi. Avioane încă nu am încercat! 

 

  

Un dresor de purici este întrebat: 

- Acum, având în vedere că datorită numărului 

dumneavoastră de dresură aţi încasat o grămadă de bani, 

cum v-aţi gândit să îmbunătăţiţi viaţa micilor artişti ai 

dumneavoastră? 

- Cred că o să le cumpăr câte o pisică! 
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La un motel de mâna a treia, un turist protestează: 

- Aveţi un motel tare infect! Toată noaptea m-au 

pişcat puricii! 

- Şi pentru 15 dolari pe noapte, cine aţi fi vrut să vă 

pişte? Claudia Schiffer? 

 

  

- Bulă, de când porţi tu ochelari? 

- De când am vrut să omor un purice. 

- Ce legătură are treaba asta cu ochelarii? 

- Nu era purice, ci o pioneză! 

 

  

- Tu, scroafă, îi zice revoltat motanul Tom pisicuţei 

Mimi, alaltăieri seară, când am făcut sex, m-ai umplut de 

purici! 

- Şi pentru şoricelul ăla sfrijit ce-ai fi vrut: viermi de 

mătase?! 

 

  

Întrebare la Radio Erevan: 

- Care specie de purici sare cât Turnul Eiffel? 

- Oricare, deoarece Turnul Eiffel nu sare deloc! 

 

  

În vizită la Bulă. 

- Ia uite, Bulă, ce ai tu aici pe perete! Un purice! 

- Şi, mă rog frumos, la cât câştig eu pe lună, ce-ai fi 

vrut să am? Un Grigorescu? 
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La ora de biologie, profesoara le cere elevilor să 

aducă la şcoală câte o insectă. Puradelul Gabor aduce un 

câine murdar şi jigărit. 

- Ce v-am spus eu să aduceţi pentru ora aceasta? O 

insectă! Câinele e insectă? 

- Nu e insectă, dar l-am adus că e plin de purici! 

 

  

La ora de religie, preotul le povesteşte copiilor 

despre Actul Creaţiei. 

- Să ştiţi, copii, că tot ce vedem în jurul nostru, toate 

plantele şi toate animalele, sunt în întregime opera lui 

Dumnezeu. 

- Părinte, îl întreabă Bulă, pe purici tot Dumnezeu i-

a creat? 

- Da, şi pe ei. 

Bulă se gândeşte puţin, apoi spune: 

- Iată un lucru minuţios! 

 

  

- Să ştii că vecinul nostru iar a fiert ţuică!, zice Bulă. 

- De unde ştii? Ţi-a mirosit a ţuică? 

 - A şi mirosit, dar am fost sigur de asta când am 

văzut o grămadă de purici luându-l la bătaie pe dulăul 

meu. 

 

  

Q Ce-ar fi dacă puricii ar lumina ca licuricii? 

A Craiova ar arăta noaptea ca Las Vegasul! 
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Un purice intră într-un supermarket şi întreabă: 

- Cât mă costă un cui?  

Vânzătorul îi răspunde: 

- Ei, domnule, mai nimic, un cui se poate pierde la 

transport... 

Timp de o săptămână, seară de seară, puricele 

cumpără de la acelaşi magazin câte un cui. Iritat, 

vânzătorul se hotărăşte să-i ofere din partea firmei un 

kilogram de cuie. La această ofertă, puricele răspunde: 

- A, nu, n-am nevoie de un kilogram de cuie. Ştiţi, de 

fapt n-am cui să dau telefon! 

 

  

Leul, regele animalelor, adună toate vieţuitoarele 

pădurii la marginea unei prăpăstii şi le zice că o dă pe 

leoaică la mârlit aceluia care are curajul să se arunce în 

prăpastie. Stau toate animalele şi se uită în linişte, niciuna 

nu îndrăzneşte să se arunce. Deodată, zboară puricele în 

prăpastie. Abia reuşeşte să urce înapoi, lovit, cu capul 

spart. Când îl vede, leul îi zice, impresionat: 

- Bravo, măi purice, nu te ştiam aşa de curajos, poţi 

s-o iei pe leoaică la mârlit! 

Puricelui nu-i arde de leoaică: 

- Bine, bine, dar mai întâi trebuie să-l mârlesc pe ăla 

care m-a împins! 

 

  

Doi purici stau pe un fir de păr. Unul era mic şi-al 

doilea şi mai mic... 
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Pe o bancă, în parc, un tip se scarpină de zor. O 

bătrână, care se aşezase şi ea pe aceeaşi bancă, îl întreabă 

curioasă: 

- De ce te scarpini, maică? Doar n-oi avea purici? 

- Cum să am purici, ce, sunt câine? Am păduchi! 

 

  

Puricioaica-mamă îşi înveleşte copiii la culcare: 

- Şi dacă veţi fi cuminţi, mâine vă duc la ştrandul 

nudiştilor! 

 

  

Puricele intră într-o cofetărie şi comandă două 

banane şi un suc de morcovi. 

Plăteşte, bea sucul şi-şi bagă bananele în urechi. A 

doua zi - la fel, a treia zi - la fel. În a patra zi, vânzătoarea îi 

spune: 

- Regret, dar azi nu mai avem banane... 

- Daţi-mi atunci doi morcovi şi un suc de roşii!  

După ce şi-a băut sucul, puricele îşi bagă morcovii în 

urechi, înnebunită, vânzătoarea îl întreabă: 

- Spune-mi şi mie, ca să nu mor proastă, de ce ţi-ai 

băgat morcovii în urechi?! 

- Păi, dacă nu mai aveţi banane... 

 

  

Q Care este diferenţa dintre un elefant de 14 ani şi 

un purice de 6 luni?  

A 13 ani şi 6 luni! 
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La o conferinţă ştiinţifică despre purici. 

Anglia prezintă o prelegere întitulată: "Puricii şi 

relaţiile sociale." 

Franţa: „Puricii şi viaţa lor sexuală." 

România: „Puricii înainte şi după Epoca de Aur." 

 

  

Doi purici se plimbă cu motocicleta. La un moment 

dat, unul dintre ei strigă: 

- Bă, opreşte, că mi-a intrat o muscă în ochi! 

  

  

Puricele la farmacie: 

- Tanti, vreau şi eu nişte droguri! 

- Taci, mă, eşti nebun?! Ne ia poliţia pe toţi! Vino 

mâine. 

A doua zi: 

- Tanti, vreau droguri! 

- Gura, mă, n-am făcut încă rost! Vino mâine. 

A treia zi: 

- Tanti, drogurile! 

- Gata, am adus, hai aici după tejghea să ţi le dau! 

La care, puricele iese în stradă şi începe să strige: 

- Nene poliţistule, nene poliţistule, la farmacie au 

droguri! 

 

  

Q De ce poartă oltenii cămăşi în carouri? 

A Ca să joace puricii şah. 
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Puricele îl invită pe bătrânul câine la un pahar de 

vorbă. 

- Pentru mine un gin tonic şi pentru câine un Pepsi!, 

comandă el. 

Câinele bea sucul şi, supărat, îi trage o bătaie 

puricelui pentru că şi-a bătut joc de ei. A doua zi, puricele 

îl invită din nou la bar. 

- Pentru mine un gin dublu, iar pentru câine numai o 

Fanta mică, că Pepsi îl agită... 

 

  

Păduchele şi puricele, la pescuit, reuşesc să prindă 

un peştişor de aur. 

- Aruncaţi-mă înapoi în apă şi o să vă îndeplinesc 

fiecăruia trei dorinţe! 

Păduchele îşi spune prima dorinţă: 

- Vreau să am o amantă! 

- Şi eu vreau un Mercedes!, sări şi puricele. 

- A doua dorinţă?, întreabă peştişorul. 

- Vreau să am zece amante! 

- Mercedesul să meargă fără benzină! 

- Şi ultima dorinţă? 

- Vreau o sută de amante! 

- Şi eu vreau ca păduchele să devină impotent! 

 

  

Puricele se plimbă prin ogradă cu o pereche de 

patine cu rotile noi-nouţe. Păduchele, care zăcea beat într-

un tufiş, îl vede şi-i zice: 
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- Băi, purice, de unde ai avut bani să-ţi cumperi 

patine cu rotile? 

- În loc să beau, ca tine, am strâns ban cu ban şi mi 

le-am cumpărat... 

Peste o săptămână, puricele apare cu o bicicletă nou-

noută. 

Păduchele, care iar era beat, se minunează: 

- De unde ai avut bani să-ţi cumperi şi bicicletă? 

- În loc să-mi prăpădesc banii pe băutură, ca tine, i-

am economisit şi mi-am cumpărat bicicleta asta. 

După încă o săptămână, puricele apare la volanul 

unei Dacii şi se uită după prietenul lui, păduchele, când 

deodată observă un elicopter, iar în el, păduchele! 

- De unde ai avut bani să-ţi iei elicopter? 

- Păi, am vândut sticlele goale! 

 

  

- Ei, cum te-ai descurcat cu micul Billy? o întreabă 

mama pe tânăra baby-sitter. 

- Foarte bine, doamnă! Micuţul a reuşit să înghită un 

purice pe care l-a luat de pe o pisică, dar eu am fost pe fază 

şi i-am dat imediat să bea nişte insecticid... 

 

  

Un purice intră într-o cofetărie şi comandă o cafea 

cu lapte şi un corn. I se aduce comanda, dar îşi aminteşte 

că nu s-a spălat pe mâini, aşa că merge până la toaletă. 

Când se întoarce, cafeaua dispăruse. 

- Cine mi-a băut cafeaua? 

Toţi tac mâlc.  Puricele, cu un ton ameninţător: 
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- Vă mai întreb încă o dată, cine mi-a băut cafeaua?! 

Câinele se ridică în picioare de la o masă şi răspunde 

tremurând: 

- Eu... am băut-o... 

- Şi cornul de ce nu l-ai mâncat?! 

 

  

Puricele se îmbată crunt, ia puşca din cui şi pleacă la 

casa elefantului, că avea cu el o socoteală mai veche. Bate 

la uşă, elefantul iese şi puricele îi zice: 

- Băi, vezi rahatul de lângă copacul acela? Te duci şi-

l mănânci frumuşel, că te împuşc şi-ţi pun pielea pe băţ! 

Elefantul îi aruncă o privire dispreţuitoare, aşa că 

puricele îndreaptă puşca în sus şi apasă pe trăgaci, ca să-l 

sperie pe individ. Surpriză! Puşca nu era încărcată! 

Tremurând din toate mădularele, puricele şopteşte: 

- Ştii ce, dacă nu vrei, lasă că o să-l mănânc eu! 

 

  

Un purice intră într-un bar şi îi cere barmanului: 

- Băi, faţă de cur, ia fă-te încoace rapid cu o bere! 

Barmanul îl înşfacă de urechi, îi arde două palme şi îl 

azvârle afară cu un picior în dos. În seara următoare, 

puricele se prezintă din nou la bar: 

- Băi, faţă de cur, adu-mi repede o bere! 

Iar jap, jap, două palme, iar picior în fund şi afară cu 

el. În a treia seară, când puricele se aşază la bar, barmanul 

soarbe liniştit cu paiul dintr-un suc. 

- Auzi, bătrâne, zice puricele, când termini cu clisma 

aia, dă-mi şi mie o bere! 
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Doi pistolari, la bar: 

- Precizia cu care trag cu pistolul e vestită în tot 

ţinutul, zice urmi dintre ei. Vezi puricele ăla de pe perete? 

Ei bine, nu-l mai vezi!, spune pistolarul, scoţând pistolul. Şi 

dintr-un foc îl face să dispară pe purice. 

- Mda, spune celălalt pistolar, tragi destul de bine, 

dar nici cu mine nu mi-e ruşine! Ia uită-te la puricele 

celălalt!  

Scoate şi el pistolul din toc, ocheşte, trage şi... 

puricele rămâne acolo.  

- Ai ratat! se bucură primul. 

- Nu am ratat! Puricele ăla e viu, dar n-o să mai 

poată face copii! 

 

  

Un turist îşi petrece noaptea într-un motel. 

- Cum aţi dormit azi-noapte?, se interesează a doua 

zi recepţionerul. 

- Eu, aşa şi aşa, dar puricii n-au închis un ochi toată 

noaptea! 

 

  

La o şcoală de cartier mizerabilă, frecventată mai 

ales de copii de ţigani sau de copii proveniţi din familii 

nevoiaşe, învăţătoarea le zice copiilor în prima zi de 

şcoală: 

- Copii, care vă ştiţi plini de purici treceţi în dreapta, 

iar cei care aveţi păduchi, în stânga... 

- Doamnă, dar cei care avem ploşniţe, ce facem? 
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- La lecţia de biologie, zice Bulişor, eu am fost 

singurul din toată clasa care a putut să răspundă la o 

întrebare pusă de profesor... 

- Ce întrebare? 

- Care dintre voi poate să aducă de acasă nişte purici 

sau nişte păduchi ca să-i putem vedea la microscop? 

 

  

Bulişor aduce acasă, într-o cutie goală de chibrituri, 

un purice. 

- Bulişor, tu eşti normal la cap? De ce ai adus 

bidigania în casă? 

- L-am întâlnit pe stradă, mamă, şi am vrut să-i arăt 

unde stăm... 

 

  

- Ei, cum se simte puricele Jimmy? îl întreabă 

îngrijorat directorul circului pe dresor. 

- Până aseară a tot strănutat şi i-am dat să bea o 

sticlă de rom... Şi, culmea, acum s-au apucat să strănute şi 

ceilalţi purici... 

 

  

Elefantul doboară un copac, rupând crengile pline de 

frunze suculente. Un purice îl asistă. Pe acolo trece şi leul, 

care întreabă. 

- Cine a doborât copacul ăsta? 

- Evident că eu, zice puricele, dar m-a ajutat puţin şi 

elefantul. 
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O puricioaică vrea neapărat să treacă râul, dar nu 

are cum. 

- Elefantule, trece-mă şi pe mine râul, te rog! 

- Suie-te pe trompa mea! 

Când ajung pe celălalt mal, puricioaică îi zice 

elefantului: 

- Vai, nu ştiu cum să-ţi mulţumesc... 

- Hai, nu te mai întinde la vorbă şi dezbracă-te! 

 

  

- Cum împuşti un purice albastru? 

- Cu o puşcă pentru purici albaştri, desigur! 

 - Dar cum împuşti un purice roşu? 

- Cu o puşcă pentru purici roşii sau, dacă n-ai aşa 

ceva, îl strângi de gât până devine albastru şi apoi tragi în 

el cu o puşcă pentru purici albaştri... 

- Şi cum împuşti un purice verde? 

- Aşa ceva nu există, şmechere! 

 

  

Elefănţica îl ia de bărbat pe purice. În noaptea nunţii, 

când acesta se trudeşte să-si facă datoria de soţ, miresei îi 

cade o nucă de cocos în cap, aşa că începe să ţipe. 

- Da, ştiu, zice puricele, prima dată întotdeauna 

doare... 

 

  

Q Ce spune Tarzan când vede o găleată de purici? 

A Uite, Jane, o găleată de purici! 
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Un purice îmbrăcat în alb intră într-un bar, ia loc pe 

scaun şi-i zice barmanului: 

- Dă-mi şi mie un whisky dublu!  

Chelnerul se minunează ce se minunează, apoi îi 

serveşte băutura. 

- Vă costă cinci dolari, domnule. Şi să mă iertaţi că 

m-am mirat adineaori, dar, ştiţi, nu prea intră mulţi purici 

îmbrăcaţi în alb în barul nostru... 

- Nici nu e de mirare, la preţurile astea! 

  

  

Elefantul studiază cu atenţie un purice aflat lângă 

cărare. Puricele îl priveşte şi el pe elefant. 

- Domnule, zice puricele, dumneata eşti mare! 

- Da, sunt mare! 

- Domnule, dumneata eşti foarte mare! 

- Da, sunt foarte mare! Dar tu, măi purice, de ce eşti 

aşa mic? 

- Pentru că... am fost bolnav! 

 

  

SLIPUL 

Puricele şi elefantul, la mare, cazaţi la aceeaşi gazdă. 

Într-o dimineaţă, puricele iese în faţa casei şi strigă: 

- Elefantule! Elefantule! 

Elefantul iese din apă, dar nu apucă să ajungă la mal, 

că puricele intervine din nou:  

- Bine, du-te înapoi în apă, credeam că mi-ai luat 

slipul! 
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RAHATUL 

Un purice alergat de o vrăbiuţă intră înnebunit într-

un grajd. Dă aici peste o vacă: 

- Vaco, vaco, ajută-mă, ascunde-mă repede, te rog! 

Vrea să mă mănânce vrăbiuţa! 

- Unde să te ascund, măi purice? 

Îi vine vacii o idee şi se balegă pe el. Intră vrăbiuţa: 

- Vaco, zi-mi repede unde e nenorocitul ăla de 

purice! 

- Nu am văzut niciun purice dar, dacă vrei, uită-te şi 

tu pe aici. 

Se uită vrăbiuţa prin zonă şi vede un picioruş de 

purice, ieşind din grămada de balegă. ÎI scoate de acolo şi îl 

mănâncă. 

Morala 1: Nu oricine te bagă în rahat îţi vrea răul. 

Morala 2: Nu oricine te scoate rahat îţi vrea binele. 

Morala 3: Dacă tot te bagi în rahat, măcar bagă-te cu 

totul. 

 

  

Q Ce îi spui unui purice care ascultă muzică la căşti? 

A Orice, că tot nu te aude... 

 

  

După o baie bună, elefantul iese afară din bazin. 

- Băi, elefantule, îi strigă puricele, cumpără-ţi un slip 

mai mare, că uite, ţi se vede toată scula... 

- Toată? replică jignit elefantul. Nici măcar 

jumătate... 
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O femeie se prezintă la recepţia unui hotel. Din 

păcate, toate camerele sunt ocupate şi este nevoită să 

accepte o cameră în care mai erau cazaţi încă trei bărbaţi. 

Cei trei îi propun un târg: 

- Îţi spunem o ghicitoare. Dacă ştii să răspunzi, vei 

dormi în pat, dacă nu, o să ţi-o tragem până găseşti 

răspunsul corect. De acord? 

- Să aud ghicitoarea. 

- Ce insectă e mică, roşie şi ţopăie? 

- Nu ştiu. 

Cei trei se apucă de treabă. După primul număr, îi 

pun aceeaşi întrebare. Răspunsul vine repede: 

- Nu ştiu. 

Dimineaţa, camerista deschide uşa şi vede uluită doi 

bărbaţi leşinaţi pe podea şi un al treilea şoptind fără vlagă 

la urechea femeii: 

- Spune odată: puricele! Spune odată: puricele! 

 

  

Un purice la medic: 

- Doctore, sufăr de amnezie. 

- De când? 

- De când ce? 

 

  

Vine un purice beat: 

- Vrei să ne...? 

- Nu îţi este ruşine, animalule?! spune puricioaică. 

- Eh, că tu îi fi vreo plantă! 
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Doi ardeleni, în Gara de Nord: 

- Măi Ghio, cât face ţugu pân' la Cluj? 

- Păi, cam 12 ore, mă. 

- Mult, mă. Şi ce facem noi 12 ore, mă? 

- Păi, stăm de vorbă, ce să facem. 

- Şi ce vorbim noi 12 ore? 

- Păi, ştiu şi eu? Spunem ghicitori. 

Pleacă trenul. 

- Măi, Ghio, zi şi tu o ghicitoare! 

- Păi, ce-i mic, roşu şi ţopăie?  

Gara Ploieşti. 

- Măi, Ghio, da' îi mic? 

- A da, mă!  

Gara Braşov. 

- Măi, Ghio, da' îi roşu? 

 - Da, mă! 

Gara Copşa Mică. 

- Măi, Ghio, da' ţopăie? 

- Da, mă! 

Gara Teiuş. 

- Măi, Ghio, da' latră? 

- Latră!   

Gara Apahida. 

- Măi Ghio, n-o fi puricele?! 

- Ba, puricele-i! Da' tu eşti cam prost. Ce ţi-a trebuit 

atât să ghiceşti? 

Gara Cluj. 

-Ba, eu ştiam de la Bucureşti, da' dacă îţi spuneam 

atunci, ce mai discutam noi atâta drum? 
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Gigel pescuia într-un loc interzis. Apare paznicul: 

- Ce faci aici? 

- Învăţ un purice să înoate. Atunci trebuie să plăteşti 

amendă, că nu are costum de baie! 

 

  

- Care ţi-e ultima dorinţă?, îl întreabă vrăbiuţa pe 

purice înainte de a-l mânca. 

- O cafea la filtru.  

- Bine.  

- Cât zahăr? 

- Cu zaharină, te rog, sufăr de diabet şi nu aş vrea să 

mor din cauza asta. 

  

  

Leul îşi lansează primul CD. Puricele le întreabă pe 

celelalte animale: 

- Care a fost aşa de tâmpit să-i spună că e în stare să 

cânte? Răgetele astea sunt de toată jena! 

- Nimeni nu a fost aşa de tâmpit să-i spună că nu e în 

stare să cânte! 
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Avicola 
 

 

 
 

 

- Cucuriguuu, cântă găina. 

Uimit, cocoşul făcu un ou. 
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Un stol de rândunici zboară spre ţările calde. La un 

moment dat, un avion cu reacţie le depăşeşte cu viteză 

mare. 

- Ăsta de ce-i aşa grăbit?, întreabă o rândunică. 

- Tu nu vezi că-i arde fundul? 

 

  

O găină îi strigă alteia: 

- Vasilco! Nu alerga şi tu aşa de repede, cocoşul 

nostru nu mai e aşa de tânăr... 

 

  

În praful de la marginea străzii, o găină scormoneşte 

insistenta după râme. Trece pe acolo un tir şi-o calcă. 

Găina zace o vreme în praful de pe drum, după care îşi 

revine şi, scuturându-se, zice: 

- Ăsta da, cocoş!... 

 

  

Barza cea bătrână îşi trimite puii să se descurce pe 

cont propriu. După câteva zile, îi recheamă la cuib, să vadă 

cum s-au descurcat. 

- Eu i-am dus trei gemeni nevestei frizerului, se 

laudă cel mai mare. 

- Eu am fericit familia unui ofiţer cu cinci gemeni, 

spune cel de-al doilea. 

- Şi tu?, îl întreabă barza-mamă pe mezin. 

- Eu sunt încă prea mic şi slab pentru a căra copii, 

dar am speriat-o groaznic pe fiica unui director. 
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Cică stătea un pui de raţă trist pe o tavă de gaz şi 

vine un cocoş şi-l întreabă: 

- De ce eşti trist? 

- Păi, nu ştiu dacă sunt pui de raţă sau altceva! 

- Bă ai pene? 

- Da! 

- Te uzi când intri în apă? 

- Nu! 

- Ai degetele lipite la picioare? 

- Da! 

- Atunci eşti pui de raţă! 

Pleacă puiul de raţă fericit şi când colo, ce vede?! Un 

pui de sconcs stătea trist pe o tavă de gaz. 

- De ce eşti trist? 

- Păi nu ştiu dacă sunt pui de sconcs sau altceva. 

- Eşti negru? 

- Da! 

- Ai păr? 

- Da! 

- Puţi? 

- Da! 

- Atunci eşti pizdă! 

 

  

Un stol de păsări zboară spre sud. Puiul, aflat la 

primul lui zbor, îşi întreabă mămica: 

- Auzi mamă, de ce zburăm noi după tâmpitul ăla din 

faţă? 

- Ce să facem, mamă, dacă el are hartă... 
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Doi curcani stau de vorbă: 

- Am auzit că soţia ta a murit. De ce? 

- De Revelion... 

 

  

Într-un avion de pasageri, un vultur strigă la 

stewardesă: 

- Păpuşă, adu rapid un whisky, că-s tare şmecher! 

Ursul, care era în spatele vulturului, strigă şi el: 

- Păpuşă, adu-mi şi mie un pahar de whisky, că-s şi 

eu tare şmecher!  

Supărată, tipa se duce la comandantul avionului şi se 

plânge: 

- Şefule, am doi pasageri care se dau şmecheri! 

Comandantul deschide o trapă specială şi cei doi 

sunt expulzaţi în atmosferă terestră. În plină cădere liberă 

(cu teribilă acceleraţie g = 9,8 m/s), vulturul dând relaxat 

din aripi, zice: 

- Bă, ursule, ce te dai şmecher dacă nu ştii să zbori?! 

 

  

PRELUDIUL 

Era odată un păsăroi. Vede pe o cracă o păsărică. Se 

duce lângă ea. Păsărica se dă mai încolo. Păsăroiul, şi el, 

lângă ea. Se mai dă păsărica un pic mai încolo, păsăroiul şi 

el... şi tot aşa. La un moment dat, păsărica ajunge la capătul 

crăcii şi cade într-o baltă. 

Morala: Dacă preludiul este lung, păsărica va fi 

întotdeauna udă. 
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Vulturul zboară la mare înălţime când, dintr-o dată, 

apare o vrăbiuţă agitându-şi repede aripioarele şi-l 

întreabă: 

- Unde zbori, vulturule? 

Pasărea noastră zboară însă netulburată mai 

departe, fără a-i acorda cea mai mică atenţie vrăbiuţei. 

Fâlfâind intens din aripi, vrăbiuţa întreabă din nou: 

- Unde zbori, vulturule? 

Răspunsul se lăsă din nou aşteptat. Vulturul îşi 

continuă liniştit drumul. Mică zburătoare îl întreabă iar cu 

voce tremurândă: 

- Unde zbori vulturule? 

La care vulturul, răspunde: 

- D-apoi şti-mă Han-tătar! 

 

  

RUGĂCIUNI 

O tipă avea o papagaliţă care striga într-una: 

- Sunt curvă, sunt curvă. 

Într-o zi, vine popa cu botezul şi aude papagaliţa. 

Indignat îi cere tipei papagaliţa pentru două săptămâni, 

spunându-i că el are doi papagali evlavioşi care spun 

numai rugăciuni şi poate o învăţa şi pe ea lucruri sfinte. 

Tipa acceptă. Zis şi făcut: ia popa papagaliţa, o duce acasă 

la el şi o pune în colivie cu papagalii lui. Papagaliţa începe 

să strige: 

- Sunt curvă, sunt curvă! 

La care unul dintre papagali îi spune celuilalt: 

- Vezi, bă, animalule, că nu ne-am rugat degeaba! 
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Bulă, cu ocazia zilei sale de naştere, îşi invită colegii 

la cină. În timpul cinei, papagalul începe să înjure, iar Bulă 

le spune colegilor: 

- Punem pariu pe 5.000 că ştie şi să recite?  

Colegii săi acceptă pariul, dar papagalul tace subit. 

Bineînţeles că Bulă pierde pariul, iar după plecarea 

colegilor se răsteşte la papagal: 

- Nenorocitule! De ce n-ai scos nici un sunet? 

- Pentru atât? Data viitoare pune pariu pe 50.000 şi 

sigur vom câştiga. 

 

  

Un cioroi e depăşit în zbor de o barză. 

- Unde te duci, cioroiule? 

- Mă duc în ţările calde. 
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- Păi, tu nu eşti pasăre migratoare!... 

- Dar poate m-am tâmpit! 

 

  

O pasăre a făcut trei pui, doi creşteau frumos iar al 

treilea rămânea mic şi numai puţa îi creştea, de ajunsese 

mai mare decât el. Într-o zi, mama le spune că vor merge 

să ia lecţii de zbor, dar pe ăla handicapat nu îl ia, că el nu 

poate să zboare. S-a tot rugat el de mă-sa, dar degeaba. 

Atunci s-a hotărât să zboare singur. S-a aruncat din cuib şi 

puţa îl plesnea ba peste faţă, ba peste ureche, ba peste nas. 

Îl vede o bufniţă şi începe să râdă de el: 

- Las-o baltă, nu vezi că nu ştii să zbori?  

- Zbor cum vrea puţa mea, ce vrei? 

  

Un cocoş vine din delegaţie înapoi la fermă sa de 

păsări cu un ou de struţ în diplomat. Se duce la găinile sale 

şi zice: 

- Fetelor, nu că aş avea ceva de comentat... Dar ia 

uitaţi aici ce face concurenţă!... 

 

  

Un grup de rândunici zboară deasupra Africii şi sînt 

depăşite de un avion cu reacţie. 

- Asta de ce se grăbeşte? întreabă una. 

- Nu vezi că-i arde fundul? 
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Câini şi covrigi 
 

 

 
 

Q De ce câinii scot mereu limba din 

gură? 

A Ca să-şi echilibreze coada! 
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Bulă îşi plimbă pechinezul. La un moment dat, se 

apropie de el un copil şi îl întreabă: 

- Nene, ce rasă e câinele matale? 

- E câine poliţist. 

- Cum aşa? Câinii poliţişti sunt mult mai mari. 

- Da, dar ăsta lucrează sub acoperire! 

 

  

- Asociaţia pentru Protecţia Animalelor? Trimiteţi pe 

cineva de urgenţă să salveze un animal chinuit. 

- Dar ce s-a întâmplat, stimată doamnă? 

- Poştaşul s-a suit într-un copac din curtea mea şi 

îmi înjură câinele... 

 

  

- De ce, atunci când fac pipi, câinii ridică piciorul? 

- Pentru că pe un strămoş al câinelui, pe când făcea 

treaba asta, a căzut un gard. De atunci, s-au obişnuit să-l 

sprijine! 

 

  

Bulă vine la serviciu plin de zgârieturi şi vânătăi. 

- Vai de mine, ce-ai păţit?, se sperie un coleg. 

- Aseară, am venit acasă ceva mai târziu. 

- Şi? 

- Câinele meu nu m-a recunoscut, a sărit la mine şi 

iată rezultatul! 

- Ehe, eu să fiu în locul tău, as divorţa imediat de o 

asemenea fiară! 
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- Vecine, trebuie să faci ceva cu câinele matale! De 

câte ori fiica mea îşi face vocalizele, câinele începe să urle. 

- Nu te supăra, dar n-am ce să-i fac. De fiecare dată, 

fiica dumitale începe.  

 

  

- Câinele dumitale are picioarele prea scurte, îi zice 

arbitrul lui Bulă, care şi-a adus şoricarul la concurs. 

- Cum "prea scurte"? Nu vezi că ajunge cu toate pe 

pământ?! 

 

  

Bulă cumpără un câine de la magazinul cu animale 

de companie. După o săptămână, îl aduce înapoi, zicând: 

- Câinele ăsta fură. Am lăsat pe masă nişte cârnaţi şi 

au dispărut. 

- Asta nu-i o problemă. 

 - Cum aşa? 

- De cârnaţi nu garantăm, dar să ştiţi că de bani nu 

se atinge pentru nimic în lume! 

 

  

CÂINELE PROST 

- Câinele pe care l-am cumpărat din magazinul 

vostru e tare prost, se plânge Bulă. 

- Cum puteţi să spuneţi una ca asta?, se revoltă 

vânzătorul. Cât l-am avut în magazin, s-a dovedit la fel de 

deştept ca mine.  

- Păi, vezi? Asta ziceam şi eu! 
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Bulă bate la poarta unei case. Câinele din curte se 

ridică în două labe şi îi spune: 

- Stăpânul nu e acasă. 

Bulă rămâne mut vreo 5 minute, după care îşi revine 

şi zice: 

- Tu eşti câine? 

- Da. 

- Şi atunci de ce nu latri? 

- Pentru că n-am vrut să vă sperii! 

 

  

- Câinele acesta ştie să facă ceva?, întreabă Bulă 

intrând în magazin. 

- În cele 10 zile de când ne-a fost livrat, nu l-am 

auzit nici măcar o singură dată să înjure! 

 

  

- Câinele meu e foarte deştept: în fiecare dimineaţă, 

la ora 6:30, mă trezeşte ca să mă duc la serviciu, se laudă 

Bulă. 

- Al meu e şi mai deştept, îi răspunde Lulă. De câte 

ori vede că mă întorc târziu acasă, ascunde mătura şi 

făcăletul! 

 

  

- Câinele dumitale mi-a mâncat o găină, se plânge 

vecinul lui Bulă. 

- Bine că mi-ai spus, trei zile nu-i mai dau nimic de 

mâncare! 
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Doi câini de vânătoare stau la taclale: 

- Ce ai, că te văd foarte vesel? 

- Stăpânul meu şi-a uitat cartuşele acasă! 

  

  

Rex îşi întreabă fiul: 

- Ce aţi învăţat azi la şcoală de dresaj? 

- Limbi străine, tăticule! 

- Ia zi-mi şi mie un cuvânt! 

- "Miau"! 

 

  

Un oltean proaspăt sosit în Capitală trece pe lângă 

un maidanez care se repede să-l muşte. Se chinuie omul să 

scoată o piatră din pavaj, dar nu reuşeşte şi câinele îl 

muşcă. Sar oamenii, îl scapă şi olteanul zice cu năduf: 

- La noi în sat, câinii sunt legaţi şi pietrele slobode, 

dar aici, la oraş, văd că e pe dos! 

 

  

Un pluton de soldaţi mărşăluieşte în forţă. În 

apropierea unui sat, militarii întâlnesc un localnic. 

- Ia, spune, bade, podul ăla de peste râu e destul de 

solid? Pot trece pe el transportoarele noastre blindate? 

- Pot. 

- Dar tancurile? 

- Pot şi tancurile, numai infanteria, nu! 

- Cum să nu poată trece infanteria? 

- Păi, ştiţi, pe pod este un câine turbat! 
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Doi vecini au fiecare câte un dulău în curte. 

- Măi frate, zice unul, cum de ai un câine aşa de bun 

şi de blând? Al meu e atât de rău şi de-al dracului, că a 

muşcat jumatate de sat. Din cauza lui m-am judecat cu 

mulţi oameni de pe la noi şi nu mai am linişte în sat. 

- Păi, bade Ioane, eu pe câinele meu l-am castrat 

când era mic. 

- Ei, bine că mi-ai spus! Îl duc şi eu pe-al meu! 

Îşi duce omul câinele la veterinar, îl castrează şi, 

după operaţie, hai acasă ! Cum merg ei pe uliţă, dulăul se 

repede la un om care trece pe stradă. Bietul ţăran se suie 

degrabă într-un copac. Stăpânul câinelui îi spune: 

-Bade Gheorghe, dă-te jos, nu te teme, că acum l-am 

castrat! 

- D-apoi, bade Ioane, eu nu mă tem că mă regulează, 

mă tem că mă muşcă! 

 

  

- Măi Bulă, de câteva zile te văd purtându-te ciudat. 

De ce vii cu ziarul în gură şi umbli în patru labe? Te-ai 

stricat la cap? 

- Nu, dar trebuie să-mi dresez câinele. Uite-l acolo, 

în balcon, mă urmăreşte! 

 

  

- Câinele meu nu are miros, dar al tău? 

- Al meu are. Ştii cum miroase? 

- Cum? 

- Îngrozitor, mai ales când e plouat. 
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- De vânzare-i câinele ăsta? 

- De vânzare. 

- E de rasă pură, are arbore genealogic? 

- N-are nevoie, foloseşte orice arbore. 

 

  

O şopârlă vede un câine în deşert, fugind ca nebunul, 

în cercuri din ce în ce mai largi. 

- Ce te-a apucat? Ai înnebunit? 

- Dacă nu găsesc repede un copac, fac pe mine. 

 

  

- Am un câine care mă simte de la un kilometru, se 

laudă Bulă. Ce crezi despre chestia asta? 

- Cred că ar fi cazul să faci o baie! 

 

  

Q Un câine se poate îmbolnăvi de astenie? 

A Da, dar numai dacă i se oferă condiţii omeneşti de 

viaţă! 

 

  

CÂINI DEŞTEPŢI 

Doi tipi discută pe o bancă, în parc: 

- Câinele meu e atât de deştept, zice unul, încât 

atunci când ajunge acasă, apasă cu laba pe butonul 

soneriei, ca să-i deschidem uşa. 

- Al meu e şi mai şi, zice celălalt, i-am dat cheia şi se 

descurcă singur. 
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- Ştiai că Marconi a inventat telegrafia fără fir?, îi 

spune Bulă lui Lulă. 

- Ce-i aia? 

- Imaginează-ţi un câine aşa de lung, încât are capul 

în America şi coada în Europa. Dacă tragi de coada câinelui 

în Europa, el schelălăie în America. Cam asta ar fi 

telegrafia. 

- Dar cea fără fir? 

- E acelaşi lucru, dar fără câine! 

 

  

- Al naibii dulău mai ai, vecine! Asta poate mânca 

omul... Apropo, nu mi-l vinzi mie, ca să-l fac cadou soacrei? 

- Nu, că şi eu mă însor într-o săptămână. 

 

  

- Să ştii, vecine, că bunăstarea familiei mele se 

datorează câinelui dumitale. 

- Cum aşa? 

- După ce am fost dat afară, nu reuşeam să mai dorm 

noaptea din cauza lătrăturilor lui. 

- Şi? 

- Şi atunci m-am angajat paznic de noapte! 

 

  

La stână: 

- Hei, baciule, cheamă-ţi dulăii! Nu vezi că m-au 

înconjurat şi vor să mă rupă în bucăţi? 

- Nu te teme, domnule, că nu muşcă decât unul! 
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- Câinele tău muşcă? 

- Niciodată. 

- Şi atunci, cum mănâncă? 

 

  

- Aveţi un câine foarte frumos, doamnă! De ce nu-l 

duceţi la o expoziţie? 

- Din păcate, nu se pricepe la arta! 

 

  

Doi copii îşi laudă câinii: 

- Căţelul meu mă aşteaptă să ies de la şcoală şi îmi 

duce ghiozdanul până acasă. 

- Al meu e şi mai deştept! Am uitat odată să-i dau de 

mâncare, aşa că s-a dus în grădină şi mi-a adus un bucheţel 

de "Nu-mă-uita!". 

 

  

- Acesta, zice vânzătorul, este un câine de pază 

extraordinar, dar vă recomand să-i daţi în fiecare seară o 

ceaşcă mare de cafea. 

- De ce? 

- Ca să-l ţină treaz toată noaptea. 

  

  

- Frumos câine, zice Bubulina la magazin, dar dacă 

dau atâţia bani pe el, soţul meu o să se înfurie. 

- Doamnă, o asigură vânzătorul, pot să vă asigur că 

mai uşor vă veţi găsi alt soţ, decât un asemenea câine! 
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La circ, un dresor îşi prezintă numărul: 

- Stimaţi spectatori, aveţi în faţa dumneavoastră cel 

mai inteligent câine din lume. Vedeţi, îi pun în faţă o carte 

deschisă şi el va citi din ea. 

După treaba asta, trec vreo 5-6 minute, câinele, 

nimic. 

- S-auzim odată cum citeşte câinele, zice un 

spectator mai nervos. 

- Domnilor, vă rog să ţineţi cont că acest câine ştie 

numai să citească, nu să şi vorbească! 

 

  

- Vai, ce căţeluş frumos aveţi, zice unul din musafirii 

care uitaseră să mai plece de la petrecere. 

- Şi ce frumos este dresat, răspunde gazda plictisită. 

Nu aveţi decât să fluieraţi şi imediat vă aduce pălăria şi 

mănuşile! 

 

  

Într-un compartiment de tren călătoresc un domn şi 

o doamnă care tine în braţe un pechinez. Câinele latră fără 

încetare. 

- Vai de mine, zice doamna, ce să mă fac cu tine? 

- Dacă doriţi, vă deschid eu fereastra! 

 

  

Pe o poartă e lipit un anunţ: "Nu intraţi, caine rău! 

Vin hoţii, iau tot din casă şi lasă un alt bileţel pe poartă: 

"Nu mai calomniaţi animalele nevinovate!". 
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Un domn dă telefon la recepţia unui hotel de la 

Mamaia: 

- Alo, vreau să ştiu dacă pot sta în hotelul 

dumneavoastră împreună cu câinele meu. 

- Desigur, domnule! Lucrez la acest hotel de peste 

douăzeci de ani, dar niciodată n-a trebuit să chem poliţia 

ca să evacueze un câine care face scandal noaptea. Şi nici 

un câine nu a încercat să-mi plătească folosind carduri fără 

acoperire. Şi nici nu a ars aşternutul sau noptiera cu ţigara, 

nici nu ne-a furat prosoape sau tacâmuri. Aşa că, dacă 

garantează pentru dumneavoastră, îl puteţi însoţi! 

 

  

- Ce-am auzit, Bulă? Divorţezi de Bubulina? 

- Da, nu mai pot să trăiesc cu ea. Ştii, ca să mă scol 

dimineaţa, îmi aruncă pisica în pat... 

 - Şi ce, ăsta-i motiv de divorţ? 

- Asta o spui tu, dar eu dorm cu câinele! 

 

  

Doi vecini se laudă: 

- Câinele meu ştie să citească ziarele... 

- Ştiu, vecine, mi-a spus-o mai demult câinele meu! 

 

  

- Sunt supărat, zice un vânător, la ultima partidă de 

vânătoare mi-am confundat câinele cu un iepure. 

- Şi l-ai împuşcat? 

- Mai rău, eram aşa de beat, că l-am mâncat! 
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- Să ştii, zice Bulă către Lulă, că există câini mai 

deştepţi decât stăpânii lor. 

- Mie îmi spui? Chiar eu am avut unul din ăsta! 

 

  

Un nebun care trage după el un capăt de sfoară se 

întâlneşte cu medicul: 

- Nu l-aţi întâlnit cumva pe Omul Invizibil? 

- Nu... 

- Dacă îl veţi întâlni, spuneţi-i că i-am găsit câinele! 

 

  

Bulă mănâncă la restaurant. Observând un câine 

care se uită fix la el, ba mai şi mârâie, îl întreabă pe 

chelner: 

- Ce are câinele ăsta? De ce mârâie? 

- Păi, cum să nu mârâie? Mâncaţi din farfuria lui! 

 

  

- Am o problemă cu câinele. Prietena mea mi-a făcut 

cadou un Doberman, se plânge Bulă veterinarului. 

- Şi care e problema? 

- De atunci nu mai pot intra în casă! 

 

  

- Măi, Bubulino, ce inimă ai tu să mă trimiţi după 

pâine pe o astfel de vreme? Nici un câine nu-ţi vine să scoţi 

afară din casă! 

- Dar cine ţi-a spus să scoţi şi câinele?! 
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- Aici este spitalul veterinar? 

- Da’ de unde! Aici locuieşte o profesoară de muzică. 

- Îmi cer iertare, eu nu prea văd, aşa că m-am luat 

după schelălăituri. 

 

  

La ora 12 noaptea, sună telefonul familiei Lulă: 

- Alo, aici Bulă. Câinele vostru latră de mai bine de-o 

oră, de ne-a înnebunit.  

În noaptea următoare, tot pe la aceeaşi oră, sună 

telefonul la Bulă: 

- Alo, aici Lulă! Am vrut să-ţi spun doar atât: nu 

avem câine! 

 

  

- Bulă, dacă îţi mai găsesc cocoşul în curtea mea, îl 

prind, îl tai şi fac o friptură bună din el! 

- Tot aşa fac şi eu cu câinele tău! 

 

  

Un scoţian se plânge: 

- Pe mine mereu mă calcă hoţii... 

- Şi atunci, de ce nu-ţi cumperi un câine de pază? 

- M-ar costa prea mult. Mai bine latru eu. 

 

  

- Ce proprietăţi are câinele vostru, Bulişor?, întreabă 

învăţătoarea. 

- Posedă un lanţ, o zgardă, un coteţ şi două străchini. 
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HAM SAU MIAU? 

Un ministru român vizitează Birmania. Oficialul este 

invitat de omologul lui, la un dineu. Când se aduce friptura, 

ministrul român îl întreabă discret: 

- Ham, ham? 

- Nu, răspunde gazda teribil de jignită, miau, miau! 

 

  

Bulă aduce la magazin câinele cumpărat în urmă cu 

o săptămână. 

- Am cerut un câine de pază şi mi l-aţi vândut pe 

acest bleg, care, atunci când mi-au spart hoţii casa şi mi-au 

furat 500.000 de lei, nici măcar n-a lătrat la ei. 

- Nu e vina lui. Până acum a fost la o familie de 

miliardari şi nu e obişnuit să se deranjeze pentru sume 

atât de mici! 

 

  

Un tip intră într-un restaurant. 

- Domnule, zice chelnerul, nu puteţi intra aici cu 

câinele! 

- Rex, du-te să mă aştepţi afară! Ah, dar uite un pian. 

Până mănânc, ia cântă-ne ceva! 

Câinele se aşază la pian şi începe să cânte o piesă 

binecunoscută. 

- Formidabil, se entuziasmează chelnerul, cu câinele 

ăsta puteţi să câştigaţi o avere. 

- Aş putea, dar el ţine cu tot dinadinsul să se facă 

şofer! 
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- Toată noaptea n-am dormit, se vaietă Bubulina 

dimineaţa. Tu sforăiai şi câinele lătra. 

- Şi crezi că dormeai mai bine dacă eu lătram şi 

câinele sforăia?! 

  

  

De câte ori vine poştaşul cu pensia, câinele se zbate 

să scape din lanţ şi să-l sfâşie. 

- După cum vedeţi, zice Bulă, poştaşii nu sunt pe 

gustul câinelui meu. 

- Şi nu aţi încercat să-l obişnuiţi cu alt fel de 

mâncare? 

 

  

Doi cunoscuţi se întâlnesc pe stradă: 

- Cred că locuieşti într-o garsonieră foarte strâmtă, 

zice unul. 

- E adevărat, dar de unde ştii? 

- M-am uitat la câinele tău, care nu dă din coadă de 

la dreapta la stânga, ci în sus şi în jos! 

 

  

Într-un oraş, trăiesc trei fete bătrâne, care au trei 

căţeluşe pe care le păzesc cu străşnicie, să nu iasă afară din 

curte, ca să nu se împerecheze cu cine ştie ce maidanez. La 

un moment dat, una dintre surori cunoaşte un tip, se 

îndrăgosteşte de el şi se mărită, plecând în călătorie de 

nuntă. Surorile ei primesc următoarea telegramă: 

«Lăsaţi imediat căţeluşele să se joace pe stradă!» 
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- Mămico, dă-mi 10.000 de lei! 

- Ţi-am mai dat ieri, aşa că nu-ţi mai dau. 

- Dacă nu-mi dai, am să-i spun lui Grivei unde ai 

ascuns salamul. 

 

  

Un câine vine la măcelărie cu un coş în gură şi cu 

ceva bani în el. 

- Ai venit să cumperi carne, căţelule?, întreabă 

măcelarul. 

- Ham! 

 - Vrei carne de porc? 

- Ham! 

- Cam câtă să fie? 1 kg e bine? 

- Ham! 

Măcelarul taie carnea, o cântăreşte, ia banii cuveniţi 

şi câinele pleacă. Măcelarul se ia după el. La uşa unui 

apartament, câinele începe să zgârie cu laba. Deschide uşa 

un bărbat care începe să strige la câine: 

- Mă, tâmpitule, nu vezi că zgârii uşa? 

- Vai, domnule, intervine măcelarul, nu-l mai certaţi! 

E câinele cel mai deştept pe care l-am văzut vreodată. 

- Da’ de unde, e un uituc! E pentru a treia oară 

săptămâna aceasta când îşi uită cheia acasă! 

 

  

- Iertaţi-mă, câinele dumneavoastră latră şi muşcă? 

- Nu, doar latră. 

- Vroiam să vin într-o noapte când n-o sa fiţi acasă! 



 

598 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

- Am un câine grozav, se laudă Bulă. Cum ajung 

acasă şi mă descalţ, aduce papucii. 

- Al meu e şi mai şi, nu se lasă Lulă. Cum mă vede cu 

o sticlă de vin în braţe, îşi face coada tirbuşon! 

 

  

- Vecine, câinele dumitale mi-a muşcat până acum 

soacra de cinci ori. 

- Te rog să mă ierţi! Nu ştiu ce să mă mai fac cu el. 

- Nu mi-l vinzi mie? 

 

  

La cinematograf, o domnişoară stă pe scaun cu 

câinele alături. Filmul e o melodramă. În final, la moartea 

eroinei, câinele începe să plângă în hohote. 

 - Fantastic, zice un spectator puternic impresionat, 

n-am mai văzut un câine să plângă la film. 

- Şi eu mă mir, zice stăpâna, că doar cartea nu i-a 

plăcut deloc! 

 

  

Bulă rămâne ca la dentist, văzând un Saint-Bernard 

uriaş pe bancheta din spate a unui Trabant. 

- Cum Dumnezeu l-or fi vârât acolo? Pesemne că au 

făcut treaba asta pe când era doar un căţeluş... 

 

  

- De ce şi-a pus Bulă roţi de camion la Trabant? 

- Ca să nu-i mai facă toţi câinii pipi pe geamuri! 
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Doi vânători stau de vorbă: 

- Am tras un foc şi câinele s-a repezit să-mi aducă un 

pantof nou-nouţ. Am mai tras unul şi ce crezi că mi-a adus? 

- Un iepure? 

- Nu, celălalt pantof! 

 

  

Un vânător trage după un iepure şi nu-l nimereşte. 

Câinele său, aflat pentru prima oară la vânătoare, se ia 

după iepure şi nu se mai întoarce. Vânătorul începe să-l 

caute. La un moment dat, se întâlneşte cu un ţăran care 

aduce nişte lemne. 

- Bade, n-ai văzut un câine şi un iepure? 

- Ba, cum nu, că doar au trecut pe lângă mine. 

- Şi câinele meu cum alerga? 

- D-apăi bine, cu mult înaintea iepurelui. 

 

  

Bulă intră la ceasornicar însoţit de câinele lui. 

- Ce să fac cu câinele ăsta?, întreabă ceasornicarul. 

- Să vă uitaţi ce are, de se opreşte din 5 în 5 minute?! 

 

  

Un medic veterinar, însoţit de un prieten, se plimbă 

prin parc. La un moment dat, pe lângă ei trece un pechinez 

pe care veterinarul îl salută foarte respectuos: 

- Ce faci, întreabă prietenul, ai început să saluţi 

animalele? 

- Ce să fac, acesta e cel mai bun client al meu! 
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- Ai zis, vecine, că-i dai câinelui usturoi ca să fie mai 

rău. Cum e acum? 

- Acum e mai rău când latră, nu când muşcă. 

 

  

- Soţul dumitale se plânge că duce o viaţă de câine, 

spune judecătorul inculpatei. 

- Cum vine asta? întreabă judecătorul. 

- Păi, să vedeţi: intră în casă fără să se şteargă de 

noroi, se aşază lângă foc şi aşteaptă să fie hrănit... 

 

  

- V-am adus câinele să-i tăiaţi coada cât mai scurt, 

zice Bulă veterinarului! 

- De ce? 

- Nu vreau să mai vadă soacră-mea cât se bucură 

câinele când o vede venind la noi! 

  

  

- Am izbutit foarte repede s-o fac pe nevastă-mea să 

mă iubească mai mult decât pe căţel. 

- Cum aşa? 

- Căţelul nu mănâncă ce găteşte ea, în schimb eu, da! 

 

  

- Sunt disperat, anunţă Bulă. Mi-a fugit câinele de 

acasă. 

- Dă un anunţ la ziar! 

- La ce bun? Câinele meu nu ştie să citească! 
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Bulă se duce la poliţie: 

- Mi-am pierdut câinele, sunt disperat! 

- Era de rasă, era dresat? 

- Da, era foarte cuminte, ascultător şi înţelegea tot 

ce-i spuneam. 

- Atunci, fiţi liniştit! O să vă caute el! 

 

  

Q Care au fost ultimele cuvinte ale poştaşului înainte 

de a fi luat de Salvare? 

A Ce câine cuminte!... 

 

  

- Vai, domnule, să nu vă fie frică de căţeluşul meu, că 

nu muşcă! 

- Nu, nu mi-a fost frică că mă muşcă, dar când a 

ridicat piciorul, m-am gândit că vrea să-mi tragă una cu el 

şi atunci m-am ferit! 

 

  

Proprietarul unui câine se laudă: 

- Să vezi ce câine deştept am! În fiecare zi, îi dau 

10.000 ca să meargă să cumpere pâine. Într-o zi, 

vânzătorul mi-a zis: "Ce s-a întâmplat cu câinele 

dumneavoastră de n-a mai dat pe-aici de patru zile?". 

Atunci i-am dat banii şi l-am urmărit. L-am văzut cum 

îngropa banii în pământ şi aşa a făcut până a strâns cât i-a 

trebuit. Pe urmă, a dezgropat banii şi s-a dus să-şi 

cumpere 1 kg de cârnaţi. 
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- Ai un câine ciudat. După ce a adus raţa pe care ai 

împuşcat-o, a mirosit-o timp de vreo 5 minute. 

- Nu e ciudat, e prudent. Vrea să se convingă că 

vânatul este proaspăt! 

 

  

- Fă-mi rost de un prepelicar, zice un vânător, îţi dau 

100.000 de lei. 

- E puţin, dar cu 300.000 îţi aduc un prepelicar bun. 

- De acord. 

- Acum spune-mi şi mie, ce e ăla un prepelicar? 

 

  

 - Degeaba vorbeşti toată ziua cu câinele, ştii bine că 

nu-ţi poate răspunde. 

- Este tocmai ce apreciez la el, draga mea! 

 

  

- Domnule doctor, cred că bărbatul meu e tare 

bolnav. Ieri seară a venit acasă şi mi-a spus că toţi câinii de 

pe stradă umblă cu umbrelele deschise. 

- A avut dreptate, aseară a plouat foarte tare! 

 

  

O doamnă cu un câine în lesă se întâlneşte cu un 

cunoscut. De cum îl vede, câinele dă să-l apuce de picior. 

- Ţineţi-vă câinele, doamnă, că mă muşcă! 

- Nu vă speriaţi! Nu muşcă decât la început, până se 

obişnuieşte cu omul! 
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- Câinele nostru e tare deştept. În fiecare dimineaţă 

ne aduce ziarul. 

- N-ai de ce să-l lauzi prea mult, mulţi câini fac asta. 

- Da, dar ţine cont că noi nu avem abonament la 

niciun ziar! 

 

  

- Bulă, de ce atunci când te întorci târziu noaptea 

acasă, zgârii la uşă? 

- Pentru că numai aşa îmi deschide uşa nevastă-

mea. Ea crede că e câinele! 

 

  

- Câinele dumitale le dă voie oamenilor străini să se 

apropie de el? îl întreabă un domn pe altul, în parc. 

- Păi, cum? Altfel cum ar putea să-i muşte?  

 

  

- Azi l-am ajutat pe directorul şcolii să prindă 

tramvaiul care plecase din staţie, se mândreşte Bulişor. 

- Bravo, şi cum ai procedat? 

- I-am dat drumul dobermanului nostru din lesă! 

 

  

Timp de 11 ani, Bulă s-a trezit în fiecare dimineaţă 

ca să-şi plimbe câinele, dar, într-o bună zi, acesta a murit. 

A doua zi, Bulă se trezeşte devreme, se îmbracă şi îi zice 

nevestei: 

- Dragă, nu vrei să te scot la plimbare? 
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- Dumneavoastră aţi promis recompensa aceea 

mare pentru cel care vă va găsi câinele? 

- Da, l-aţi găsit? 

- Încă nu, dar am venit pentru un avans. 

 

  

La un magazin de animale mici: 

- Câinele acesta e inteligent? 

- Foarte, a stat ultimii cinci ani la un profesor 

universitar! 

 

  

- Pe soţul meu l-a muşcat câinele vecinului. 

- Şi l-ai dus la spital să-i facă injecţii antirabice? 

- Nu, dar câinele a fost dus la dezalcoolizare! 

 

  

- De câte ori urc scările, dulăul mă bagă în sperieţi... 

- Şi la coborâre, nu? 

- Nu, eu cobor pe geam! 

 

  

- Spuneţi-mi, îl întreabă măcelarul pe avocat, dacă 

un câine îmi fură de pe tejghea o halcă de carne, eu pot să-l 

oblig pe stăpânul lui să mi-o plătească? 

- Desigur. 

- Sunteţi bun de plată; îmi datoraţi 50.000 de lei. 

- Ba nu, suntem chit, pentru că şi dumneata trebuie 

să-mi achiţi 50.000 lei pentru consultaţia juridică. 
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- Câinele ăsta se culcă la picioarele noastre în 

dormitor. 

- Şi cu mirosul cum e? 

- Cu mirosul s-a obişnuit! 

 

  

La luptele de câini participă ruşii şi americanii. Din 

partea ruşilor concurează un pitbull feroce, în timp ce 

americanii au o biată potaie cu aspect de maidanez. Câinii 

se încaieră: urlete, gheare însângerate, colţi ascuţiţi şi în 

cinci minute lupta se termină. Câinele ruşilor este făcut 

bucăţi-bucăţele. 

- Cum vine treaba asta?, zic ei tare necăjiţi. Am dat 

pe el o sută de mii de dolari, n-a pierdut nicio luptă... 

Americanii replică: 

- Voi aţi dat o sută de mii, dar pe noi cât credeţi că 

ne-a costat operaţia estetică a crocodilului?! 

 

  

- Câinele meu, povesteşte Bulă, a lătrat toată 

noaptea de luni. Am ieşit afară dar n-am observat nimic 

care să-mi dea de bănuit. Marţi noaptea tot aşa, iar 

miercuri m-am aşezat la pândă. Cum a început să latre, am 

ieşit în curte şi l-am văzut pe vecinul Lulă azvârlind cu 

pietre în câine. Îl întreb: «Măi vecine, ce te-a apucat? Ce-ai 

cu bietul câine?». Ce crezi că mi-a zis? «Iartă-mă, vecine, 

dar a venit soacră-mea pe la noi şi mi-a spus că, dacă-l mai 

aude pe câinele ăla că latră toată noaptea, pleacă acasă! Şi 

s-a dus...». 
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Un tip, căruia îi fugise câinele de acasă, se duce să 

dea anunţ la ziar, oferind o recompensă substanţială. A 

treia zi după apariţia anunţului, se duce la redacţie, să 

vadă dacă sunt noutăţi. Acolo dă numai peste femeia de 

serviciu. 

- Aş vrea să vorbesc cu redactorul de la 

departamentul "Anunţuri". 

- Este în oraş... 

- Atunci, cu redactorul-şef! 

- Şi el este plecat în oraş. 

- Dar directorul ziarului? 

- În oraş, şi el. 

- Toţi de la ziar sunt plecaţi în oraş? 

- Da, de două zile toată lumea vă caută câinele! 

 

  

Discuţie despre câini, între cunoscuţi: 

- Câinele meu e atât de deştept, spune un tip, încât îl 

latră pe vecinul meu numai pentru că îl cheamă "Vulpe". 

- Şi al meu la fel, însă vecinul meu şi-a schimbat 

numele din "Lupu" în "Iepure". 

 

  

În timpul meciului, arbitrul ia o decizie incorectă, 

anulând un gol perfect valabil. Antrenorul echipei 

prejudiciate i se adresează la sfârşitul partidei: 

- Cum îl cheamă pe câinele dumneavoastră? 

- Ce câine, domnule? Eu nu am niciun câine... 

- Nu se poate, ştiu că toţi orbii au! 
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- Domnule doctor, mă simt îngrozitor, am impresia 

că sunt câine. 

- Întindeţi-vă pe canapea! 

- Da, dar eu nu am voie să stau decât sub canapea! 

 

  

- Domnule poliţist, mi-a dispărut câinele. 

- Păi, daţi anunţ la ziar! 

- A, nu, e o căţeluşă de rasă şi nu vreau să o 

compromit! 

 

  

- Câinele dumneavoastră m-a muşcat de picior! 

- Şi mă rog, de unde doreaţi să vă muşte? 

  

  

Bulă îşi ceartă copiii: 

- De patru ori mi-aţi cerut bani să cumpăraţi câte un 

căţeluş şi în cuşcă nu văd decât unul! 

- Păi da, pentru că l-am cumpărat mereu unul de la 

altul! 

 

  

- Bulişor, tu ştii de ce câinele dă din coadă?, întreabă 

învăţătoarea. 

- Pentru că are coada mai uşoară! 

- Şi dacă ar fi mai grea? 

Bulişor se gândeşte ce se gândeşte şi spune: 

- Ar da coada din câine! 
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La tribunal, judecătorul zice: 

- Apelul, în cazul dumitale, a fost respins. Sentinţa a 

rămas definitivă: pentru braconajul săvârşit de câinele 

dumitale, primeşti 10 milioane de lei, amendă sau o lună 

de zile, închisoare. 

- Domnule judecător, sărmanul animal nu are niciun 

ban, aşa că mă gândesc că nu au să-i facă rău câteva zile de 

închisoare! 

 

  

- Măi Bulă, javra asta pe care vrei să mi-o vinzi susţii 

că e câine poliţist? Nu vezi că nu mai are blană pe cap?! 

- Sigur că nu mai are. Acolo i-au fost montate antena 

şi girofarul! 

 

  

TURBAREA 

Muşcat de un câine turbat, Bulă năvăleşte în casă, ia 

o foaie de hârtie şi începe să scrie: 

- Bulă, răcneşte îngrijorată Bubulina, nu te duci să-ţi 

faci injecţiile antirabice? Ce tot scrii acolo? 

- Scriu o listă cu toţi cei pe care trebuie să-i muşc! 

 

  

Bulă merge pe stradă, cu Bulişor de mână. La un 

moment dat, pe când trec ei pe lângă un buldog, copilul 

începe să se strâmbe la câine. 

- De ce scoţi limba şi te strâmbi la el?, îl ceartă Bulă. 

- EI a început mai întâi! 
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Un măgar şi un câine se plimbă prin pădure. La un 

moment dat, câinele cade într-o groapă. Neavând altceva 

la îndemână, măgarul îşi scoate scula şi îl ajută pe câine să 

iasă. Fac ei câţiva paşi şi cade măgarul într-o altă groapă. 

Bietul câine, nefiind aşa dotat ca măgarul, se tot uită în jur, 

depăşit de evenimente. Măgarul scoate calm celularul şi 

sună pompierii, care vin şi îl scot.  

Morala: De n-ai sculă de măgar, cumpără-ţi un 

celular! 
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- Nu ştiu de ce mă latră câinele, zice Bulă către 

nevastă-sa. 

- Pentru că nu te-a recunoscut, e prima dată când te 

vede treaz! 

  

  

- De ce ai pus anunţul pe poartă cu "Atenţie, câine!", 

nu cumva pentru pechinezul ăsta nenorocit? 

- Ba da, fiindcă multă lume nu-l vede şi poate călca 

pe el! 

 

  

- De ce eşti supărat? N-ai împuşcat nimic?, îl 

întreabă un vânător pe celălalt. 

- Ba da, câinele. 

 

  

PERICOL DE MOARTE 

- Bulă, de ce ai scris pe poartă «Câine viclean ca o 

vulpe»? 

- Pentru că am cumpărat un foxterrier. Dar la voi pe 

poartă de ce scrie «Pericol de moarte»? 

- Ca s-o sperii pe soacră-mea! 

 

  

Bulă vede pe stradă o domnişoară drăguţă, cu un 

căţel în braţe. 

- Ce n-aş da să fiu eu în locul căţeluşului! 

- Nu cred, îl duc la veterinar să-i taie coada! 
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- Îţi aminteşti de ziua în care m-ai cerut de nevastă? 

- Da, n-am s-o uit toată viaţa. A fost ziua în care am 

făcut două mari prostii, iar a doua a fost că mi-am vândut 

câinele! 

 

  

 Bulă, cu un câine în braţe, se întâlneşte cu Lulă. 

- Unde duci câinele? 

- Să-l vând. 

- Şi cât ceri pe el? 

- Un milion. 

- Un milion? Nu eşti normal la cap!  

Bulă pleacă şi se întâlneşte cu Lulă peste câteva zile. 

- Ei, ai vândut câinele? 

- L-am vândut! 

- Şi ai găsit un nebun să-ţi dea 1 milion pe el? 

- Nu, mi-a dat două pisici a câte 500.000 fiecare... 

 

  

- Domnule director, zice dresorul, am un număr de 

circ senzaţional: o pisică care cântă şi un câine care o 

acompaniază la pian. 

- Ia să văd! 

Animalele îşi execută cu brio numărul şi directorul, 

după ce îşi revine din uimire, zice: 

 - Eşti angajat! Acum, spune-mi şi mie, cum de ai 

reuşit dresajul acesta de înaltă clasă? 

- Păi, să vedeţi: în realitate, câinele cântă şi la pian, 

şi din gură, iar pisica face playback. 
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- De ce eşti supărat, vecine? 

- Mi-am pierdut unul dintre cei patru câini ai mei. 

- Nu fi supărat, procedează şi tu ca ciobanul care şi-a 

pierdut o oaie. 

- Ce a făcut? 

- A tuns şi a muls cu o oaie mai puţin! 

 

  

Anunţ la Mica Publicitate:  

„Vând schnautzer uriaş, de culoare neagră. E foarte 

puţin pretenţios la mâncare. Îi plac la nebunie copiii!" 

 

  

LESA 

La un magazin de marochinărie, intră un domn şi 

cere o lesă. 

- Poftiţi, alegeţi-vă! Vă recomand acest model, pe 

care tocmai l-am vândut unei doamne. 

- Vă cred, numai că eu o cumpăr pentru câinele meu! 

 

  

Un cowboy, însoţit de câinele lui intră într-un bar 

din Texas, ia loc la o masă şi începe să joace poker. Atras 

de ineditul situaţiei, unul dintre cei care se uită la ei îi zice: 

- Câinele ăsta e o adevărată minune! Ştie să joace 

poker? 

- Mda, joacă binişor, admite stăpânul lui, numai că 

nu se poate dezobişnui să dea din coadă când primeşte 

cărţi bune, aşa că din, cauza asta are numai de pierdut! 
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- Ce-i aici, sat fără câini? 

- Da, câinii şi-au făcut satul lor ceva mai departe. 

 

  

Un doberman, un cocker şi un pechinez merg la 

veterinar: 

- Tu de ce eşti aici?, îl întreabă pe doberman. 

- Pentru că muşc tot: covoare, mobilă şi oameni. M-a 

adus să-mi facă o injecţie şi să mă termine. 

- Şi pe mine, spune pechinezul, m-au adus tot pentru 

injecţie. Eu ud totul: patul, covorul şi mobila. Dar tu? 

- Eu, zice cockerul, regulez totul în casă: pisica, 

mobila, ba, într-o zi, când am găsit-o pe stăpână în baie, am 

regulat-o şi pe ea... 

- Şi te-au adus să-ţi facă şi ţie o injecţie? 

- Nu, m-au adus să-mi taie unghiile! 

 

  

Bulă dă telefon acasă: 

- Alo, cine-i la telefon? Tu eşti, Grivei? 

- Ham! 

- Nevastă-mea e acasă? 

- Ham! 

- Mai e cineva cu ea? 

- Ham! 

- Are un musafir? 

- Ham! 

- Şi ce fac? 

- Îh, îh, îh! 



 

614 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Pe un drum de ţară, un automobilist depăşeşte un 

tânăr care fuge urmărit de trei dulăi fioroşi. Omul opreşte 

şi deschide portiera, strigându-i tipului: 

- Urcă repede! 

- Mulţumesc, sunteţi tare bun cu mine. Până acum 

nimeni n-a vrut să mă ia în maşină împreună cu ei! 

 

  

Bulă vine într-o seară beat acasă şi deschide din 

greşeală o conservă cu mâncare pentru câini, pe care o 

mănâncă. Îi place la nebunie, aşa că a doua zi cumpără de 

la magazin o duzină de conserve. Peste două săptămâni, 

Bubulina vine la magazin în doliu. 

- Ce s-a întâmplat?, o întreabă vânzătorul, care ştie 

toată povestea. 

- Mi-a murit soţul... 

 - Mâncarea de câine să fi fost cauza? 

- Nu, într-o seară a încercat să se scarpine cu 

piciorul în cap şi a căzut din pat, frângându-şi gâtul! 

 

  

Un câine şi un cal se întâlnesc într-o pădure. 

- Ce-i cu tine, dulăule?, întreabă calul. 

- Ia, am fugit de acasă, pentru că l-am auzit pe 

stăpânul meu zicând: "A îmbătrânit de tot potaia asta; 

trebuie s-o împuşcăm!" Şi tu, calule? 

- Şi eu am fugit de acasă, fiindcă l-am auzit pe stăpân 

zicând: "Dacă nu plouă, la toamnă o să mâncăm... pula 

calului!". 
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- Sunt tare îngrijorată, îi spune o vecină alteia. 

Bărbatu-meu a plecat la râu să-l înece pe câinele nostru, 

care este bătrân şi bolnav... 

- Şi de ce eşti îngrijorată? 

- Câinele s-a întors acum un ceas! 

 

  

Un şoricar şi un dog german, la veterinar. Şoricarul: 

- Dogule ce cauţi aici? 

- Ciocul mic, băi fraiere, că nu e problema ta! 

- Hai atunci să-ţi spun eu de ce sunt aici. Stăteam 

liniştit pe covoraşul meu şi apare perversa de pisică. 

Miaună, se unduieşte pe lângă mine, se întoarce cu spatele 

la mine, se întinde, dă din buci, şi atunci n-am mai rezistat, 

m-am suit pe ea şi i-am tras-o. M-a văzut stăpâna în 

schimb şi am ajuns aici să mă castreze ca învăţare de 

minte că altădată să nu-i mai fut pisica.  

Dogul, hlizindu-se: 

- Băi fraiere, şi eu sunt la fel ca tine venit aici. Am o 

stăpâna blondă de 22 ani, craci lungi, ţâţe mari 1,80 etc. 

Bună, bună... S-a apucat azi să spele rufele în baie, dar a 

lăsat uşa deschisă. Şi când am văzut-o cum freca rufele din 

cadă şi cum dădea din buci, n-am mai putut, m-am suit pe 

ea şi am ajuns aici. 

- Aoleo, dogule, dacă pe mine, că am futut pisica, mă 

castrează, pe tine că ai futut stăpâna, ce-ţi face: te 

otrăveşte? 

- Nu, băi, tâmpitule, mă spală, îmi face masaj, un 

lifting facial... 
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Un buldog îşi vede prietena, o dobermană, stând la 

geam, aşa că îi zice: 

- Hai, nu vii afară? 

- Nu pot, pentru că sunt încuiată în casă. 

- Sari! 

- Ehe, vrei să-mi turtesc şi eu botul?! 

 

  

Pe trotuar, în faţa unui bordel, doi câini se 

antrenează într-o partidă de sex. Deplasându-se în toiul 

activităţii, se apropie de fereastra deschisă a pivniţei şi cad 

prin ea. Bulă, care tocmai trece pe acolo, începe să strige: 

- Ei, fetelor, veniţi, că v-a căzut firma! 

 

  

Doi ciobani intră cu dulăul într-un magazin. 

- Nu aveţi voie cu animale!, le zice vânzătorul. 

- Mă, Gheo, intră tu, că eu cu Grivei aşteptăm afară! 
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Jobenul cu urechi 
 

 

 
 

 

Culmea bancurilor ar fi să nu se mai 

facă bancuri cu iepuraşul. 
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După ce intră în cârciuma pădurii, iepuraşul loveşte 

cu lăbuţa în masă şi zice: 

- Două pahare cu bere şi să cânte muzica. 

- Urechilă, fii atent cum vorbeşti,  îi zice lupul. 

- Lupule, dacă vrei să-mi spui ceva, hai afară. 

Ieşiră, şi după puţin timp, se întoarce numai 

iepuraşul. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu ursul.  

Iepuraşul se întoarce singur în cârciumă şi ordonă: 

- Două pahare cu bere şi să cânte muzica.  

În clipa aceea, intră pe uşă leul, care spuse: 

- Şi două coniace pentru cumnatul meu, iepuraşul!... 

 

  

- Babacule!, îi zise iepuraşul lui taică-său. 

- Măi, nenorocitule, se indignă iepurele-tată, îmi spui 

mie babacule? Eu care am făcut şi-am dres la viaţa mea şi 

care am regulat atâtea iepuroaice! Ia, hai să-ţi arăt ce 

babac sunt! 

Le adună iepurele-tată pe toate iepuroaicele din 

pădure şi le aşază pe un singur şir, apoi îi spuse fiului său: 

- Tu începi cu regulatul din dreapta şi eu din stânga! 

Unde ne întâlnim, ne oprim şi facem numărătoarea. Câte 

am regulat eu şi câte ai regulat tu. 

- De acord! 

Începu iepurele cel bătrân din stânga: Bonjur 

madam!; Sărut mâna, madam!; Bonjur madam !; Sărut 

mâna, madam! Din dreapta se apucă de treabă fiul său: 

Bonjur madam!; Sărut mâna, madam!; Bonjur madam !; 

Sărut mâna, madam! Bonjur tată!; Sărut mâna, tată!... 
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Iepuraşul vrea să-i ceară lupului împrumut un 

aspirator. Porneşte spre casa lupului, dar pe drum îl 

supără un gînd: 

- Ce-i spun lupului, dacă nu vrea să-mi dea 

împrumut aspiratorul? Dar ce-i spun daca mi-l dă? 

Între timp ajunge la casa lupului şi bate la uşă. Lupul 

deschide uşa, după care iepuraşul îi spune: 

- Ştii ce lupule, bagă-ţi picioarele în el de aspirator! 

 

  

ORA DE SEX 

Pentru că scăzuse dramatic nivelul anual al 

natalităţii în pădure, leul se hotărăşte să facă o şedinţă cu 

animalele. Se strâng toate, mai puţin iepuraşul. Leul îl 

trimite pe lup să vadă cum stă treaba la iepure acasă. 

Ajuns acolo, lupul vede pe uşă o inscripţie mare: „NU 

DERANJAŢI! ORA DE SEX!”. Se întoarce la leu, îi spune şi 

leul îl dă de exemplu pe iepuraş: 

- Vedeţi voi, supuşii mei, noi stăm aici şi facem 

educaţie sexuală că proştii, iar iepuraşul nu are timp de 

aşa ceva; el nu are nevoie de teorie, el pune direct în 

practică, bravo lui! 

Fază se repetă vreo trei zile la rând, după care, 

enervat, se duce chiar leul la iepure acasă. Intră supărat, 

iar iepuraşul stătea în fotoliu, cu picioarele pe masă şi 

fuma în sictir. 

- Ce e leule, n-ai văzut ce scrie pe uşă? 

- Bă da, mă, dar ce faci tu şi ce scrie acolo? 

- Păi, mă fute o lene, nu vezi?!... 
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Iepuraşul muncea de zor după o buturugă. Trece şi 

Ursul pe acolo: 

- Ce faci tu acolo, Iepuraşule? 

- Îmi curăţ pistolul ca să-l împuşc pe Lup! 

Ursul nu prea pare convins că Iepuraşul ştie cu cine 

are de-a face: 

- Bine, Iepuraşule, dacă tu zici aşa... 

Ursul pleacă mai departe pe drumul lui. După un 

timp trece şi Vulpea pe acolo: 

- Ce faci tu acolo, măi Iepuraşule? 

- Îmi curăţ pistolul ca să-l împuşc pe Lup! 

Vulpea, când aude aşa ceva, devine foarte îngrijorată 

şi se pregăteşte să se care cât mai repede de acolo: 

- Treaba ta, Iepuraşule. Eu nu mă amestec în 

afacerile tale... 

Vulpea pleacă mai departe în grabă mare. După un 

timp trece şi Lupul pe acolo: 

- Ce faci, mă, acolo, Iepure? 

- A... Uite... Îmi curăţ şi eu pistolul şi vorbesc prostii! 

 

  

Deprimat, într-o zi, se face iepurele mangă, pune 

mâna pe cuţit şi se duce la casa elefantului. Acolo, în faţă, 

se juca elefantelul-pui cu trompa în nisip. Se răsteşte la el: 

- Băi nenorocitule, cheamă-l pe tac-tu că bag şişu-n 

tine! 

- Nene, ştii, eu... 

- Gura, bă, fir-ar neamu’ vostru-al dracu’! Cheamă-l 

pe tac-tu că-ţi iau gâtul!  
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Elefănţelul începe să plângă: 

- Mamă... 

Iese elefantoaica: 

- Ce e puiule?  

Iepurele, rebel: 

- Băi, paraziţii dracului, ia chemaţi-l pe elefant să ne 

răfuim! Repede, mama voastră de urâţi!  

Iese şi elefantul cu ziarul în mână: 

- Ce e dragă, ce se întâmplă? 

- Aha, nemernicilor, aţi ieşit cu toţii, lua-v-aş 

trompele!  

Elefantul, nedumerit: 

- Dar ce e, iepuraşule? 

- Gura, bă! Ia aliniaţi-vă la perete, că vă eviscerez pe 

toţi!  

Elefanţii, speriaţi, se aliniază. Copilul plânge înfricat. 

Iepuraşul, satisfăcut: 

- Mamă, dar ce graşi sunteţi! 

 

  

Se suie Iepuraşul într-un tren. Acolo o vede pe 

Vulpe. Merge la ea şi-i zice: 

- Vulpeo, hai afară să ne batem! 

- Eşti mic, măi iepuraşule, şi nu vreau să te bat. 

- Hai Vulpeo afară să ne batem! 

- Bine, hai afară! 

Merg ei doi afară şi peste un timp vine Iepuraşul cu 

pielea vulpii. O aşează jos şi merge la Lup: 

- Hai Lupule afară să ne batem! 

- Nu vin că te bat măr, te omor. 
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- Hai Lupule afară să te bat! 

Lupul până la urmă se învoieşte şi merg afară. Peste 

un timp, vine Iepuraşul cu pielea lupului şi o pune jos. 

Vede Iepuraşul pe Urs şi merge la el şi-i zice: 

- Hai Ursule afară să ne batem! Hai afară, ce te îndoi 

aşa, te bat! 

- Nu vin, măi Iepuraşule, că te bat şi te omor! 

- Hai afară, Ursule, să te bat! 

După un timp, se învoieşte şi Ursul şi merg afară. 

Peste puţin timp, vine Iepuraşul cu pielea ursului şi o pune 

jos. Se pune Iepuraşul pe banchetă şi iese Leul dintr-un 

compartiment: 

- Iepuraşule, zi-mi cine te mai supără, că la prima 

cobor! 

 

  

Într-o bună zi, leul, regele animalelor, convocă toate 

animalele din pădure pentru a le comunica un fapt de 

maximă importanţă: 

- Stimate animale, din informaţiile pe care le 

deţinem la această oră, am constatat că pădurea este într-o 

stare avansată de murdărie. De aceea, am hotărât să se 

construiască WC-uri publice şi niciun animal să nu-şi mai 

facă nevoile în tufişuri, căci va fi aspru pedepsit. 

Zis şi făcut. Într-o zi leul se plimbă în inspecţie. Când 

deodată, dintr-un tufiş, auzi un zgomot ciudat. Se apropie 

şi îl prinse pe iepuraş fâşâindu-şi clandestin nevoile. 

Apucându-l de urechi, îl trase afară şi începu să-l certe: 

- Bine, băi, nu ţi-am zis că nu mai ai voie să-ţi faci 

nevoile în pădure?  
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Iepuraşul îi răspunse supărat: 

- Măi nene leule, mai lasă-mă şi tu în pace, că şi-aşa 

sunt necăjit. Să ştii că nu mă mai duc în viaţa mea la WC-

urile tale. 

- De ce, măi iepuraşule?, îl întrebă leul uimit. 

- Păi, să vezi... Deunăzi am avut şi eu nevoie şi m-am 

dus la WC ca un iepuraş civilizat ce sunt. Lângă cabina mea 

era ursul. Îmi făceam eu treaba liniştit, când, deodată ursul 

mă întreabă: Auzi, iepuraşule, ţie îţi cade părul? Eu i-am 

spus că nu. Şi atunci ştii, leule, ce mi-a făcut? M-a luat de 

urechi şi s-a şters cu mine. 

 

  

Ursul se plimbă prin pădure cu o foaie în mâna. Se 

întâlneşte cu lupul. 

- Ce ai acolo, ursule? 

- Lista cu animalele pe care trebuie să le ucid azi. 

- Vai, şi nu cumva sunt şi eu pe listă? 

- Păi, eşti la numărul 45. 

- Vai, nu mă omorî, lasă-mă să mă duc la copiii mei 

să-i mai văd odată şi după aia poţi să mă omori! 

- Bine, hai. 

Se duc, vede lupul ce are de văzut, apoi îl omoară 

ursul. După un timp, se întâlneşte cu vulpea. 

- Ursule, ce ai acolo? 

- Lista cu... 

- Vai, şi sunt şi eu acolo? 

- Da, la numărul 15. 

- Ursule, nu mă ucide! Lasă-mă să îmi văd copiii şi 

după aia poţi să mă omori! 
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- Bine.  

Merge, se uită, moare şi vulpea. Mai târziu, cu 

iepurele: 

- Ursule, ursule, ce ai acolo? 

- Lista cu animalele... 

- Şi sunt şi eu pe acolo? 

- Păi, eşti la numărul 3. 

- Aoleu! Şi nu poţi să mă ştergi de pe listă?... 

- Ba da. 

 

  

La barul din pădure s-a băgat vodcă. Alcoolistul de 

iepuraş se aşază şi el la coadă. La un moment dat, apare 

Ursul, care se bagă în faţă. Iepuraşul, enervat: 

- Băi nenorocitule, ce te bagi în faţă?  

Se întoarce Ursul şi întreabă: 

- Care-ai vorbit, bă?! 

Toate animalele se fac că plouă torenţial. Vine şi 

rândul iepuraşului, cumpăra o navetă întreagă, să aibă 

pentru iarnă, şi se duce acasă. 

Se aşază în fotoliu, deschide o sticlă, trage un gât 

sănătos şi zice: 

- Io, bă, Ursule, eşti şmecher? 

 

  

Cică mergea iepuraşul prin pădure şi spunea: 

- Mamă, dar mare şmecher sunt... Mamă, ce tare 

sunt...  

Vine ursul şi spune: 

- Las-o moartă, iepuraşule, că nu e chiar aşa.  
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Iepurele: 

- Mamă, ce tare sunt, ce muşchi am... 

- Băi, începi să mă calci pe nervi, taci odată! 

- Ia uită-te aici ce de fibră... 

- Tu nu eşti în toate minţile! 

Îi arde ursuleţul una de zboară iepurele prin toată 

pădurea. Se scoală, se scutură şi concluzionează: 

- Băi, ce tare sunt... Dar sunt uşoooorrrrr... 

 

  

Merge Iepuraşul prin pădure şi găseşte o sticlă cu 

vodcă. Se uită la ea, se gândeşte şi apoi o ia şi bea din ea. Se 

îmbată Iepuraşul aşa tare de cade jos. Trece şi Vulpea pe 

acolo şi vede Iepuraşul întins pe jos. Se gândeşte Vulpea: 

- Acum manânc iepuraş, vai, mănânc iepuraş! 

Când să-l mănânce pe Iepuraş, vede Vulpea sticla cu 

vodcă. O ia ca să bea înainte de mâncare ceva. Bea Vulpea. 

bea, bea şi se îmbăta de cade şi ea pe jos. Vine şi Lupul pe 

acolo şi, văzând Iepuraşul pe jos, se gândeşte: 

- Acum îl mănânc pe Iepuraş, că şi aşa sunt flămând. 

Când merge Lupul să-l mănânce pe Iepuraş, vede şi 

el sticla şi o ia să bea şi el ceva. Bea Lupul ce bea, până se 

îmbată şi cade pe jos. După puţin timp trece şi Ursul pe 

acolo. Vede Ursul pe Iepuraş pe jos şi se gândeşte: 

- Acum mănânc Iepuraşul, vai, ce bine o să mănânc! 

Când să-l mănânce Ursul pe Iepuraş, vede şi el sticla 

şi începe să bea ceva înainte de mâncare. Bea Ursul mult şi 

se îmbată şi cade şi el pe jos. Erau toţi patru pe jos când se 

scoală Iepuraşul şi, văzându-i pe ceilalţi întinşi pe jos, zice: 

- Vai, ce rău îs la beţie! 
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Face leul şedinţă de partid şi adună animalele din 

pădure. 

- Băi, amărâţilor! De-acum încolo să ştiţi că iepuraşul 

aici de faţă e cel mai tare din parcare după mine!  

Animalele, în cor: 

- Bine, şefule. S-a făcut! 

Se tot plimbă iepurele prin pădure apoi. O vede pe 

vulpe şi-i trage una peste bot. Vulpea nu zice nimic. Se 

întâlneşte iepurele cu ursul. I-o trage şi lui. Ursul ar vrea 

să riposteze, dar... iepurele e cel mai tare după leu. Se 

întâlneşte iepurele cu tigrul şi-i dă una peste bot. Se înfurie 

tigrul şi-l mănâncă. 

Morala: Tigrul nu aflase că iepuraşul e cel mai tare 

după leu. 

 

  

Iepuraşul se duce la vizuina Lupului, dă buzna 

înăuntru, şi-l ia pe Lupuşor la întrebări: 

- Băi, urâtule! Ia cheamă-l pe tac-tu!  

Apare Lupul: 

- Ce vrei, mă? 

Iepuraşul îi arde doi pumni şi fuge. Lupul: 

- Mamă, îl nenorocesc pe ăsta, îl rup... 

A doua zi la fel, a treia - acelaşi lucru. Se enervează 

rău Lupul şi-l aşteaptă după uşă. Intră iepurele: 

- Unde eşti, băi lupule?  

Îl prinde Lupul de gât: 

- Aha, nemernicul dracu'! Ia să vezi ce omor îţi dau 

eu acum! 
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- Stai, Lupule, am dreptul la o ultimă dorinţă! 

- Bine, mă. Ce dorinţă ai? 

- Păi vreau să fac o piruetă, mie mi-a plăcut mult 

coregrafia. 

Îi dă Lupul drumul, face iepuraşul o piruetă, îi dă doi 

pumn, după care fuge. Lupul, gânditor: 

- Băi, ce coregrafie tâmpită! 

 

  

Leul, regele pădurii dă decret ca în fiecare zi 

animalele trebuie să vină să îi aducă de mâncare şi, dacă 

nu-i place mâncarea, îi bate cu bulanul pe spate. Primul 

vine ursul cu un borcan cu miere. Leul, nervos: 

- Păi, bine, bă boule, m-ai văzut tu pe mine vreodată 

să mănânc miere? 

Şi jap!, îl bate de-l nenoroceşte. A doua zi apare 

iepuraşul cu un morcov: 

- Băi, iepuraşule, mă ştii tu pe mine să mănânc 

morcovi? Şi dă-i şi bate-l. La care iepuraşul cu un ochi 

plângea şi cu unul râdea. Leul, intrigat: 

- Băi iepuraşule, de ce cu un ochi plângi şi cu celălalt 

râzi? 

- Păi cu unul plâng că mă doare şi cu celălalt râd, că 

ariciul vine cu un măr. 

 

  

Era o vreme când prin pădure bântuia o sărăcie 

lucie. Ce mai, nu se găsea aproape nimic de mâncare. Într-

o bună zi, un iepuraş anemic şi înfometat se plimba visând 

la morcovi, varză, ceapă şi alte delicatese.  
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Când, dintr-o dată, ce-i văzură ochii?! În mijlocul 

drumului zăcea un coş cu ouă. Iepuraşul se frecă la ochi, se 

ciupi de urechi să se trezească şi, văzând că nu are 

halucinaţii, se apropie, pipăi şi exclamă: 

- Este! 

După ce îşi reveni din şocul suferit, iepuraşul începu 

să numere ouăle... Erau 50. Iepuraşul începu să-şi facă 

planuri cum să le gătească mai bine şi ajunse la concluzia 

că soluţia optimă este omleta.  

Plin de bucurie, iepuraşul se îndreptă spre casă, 

când îl fulgeră un gând: „Bine, dar eu sunt un iepuraş mic 

şi în tigaia mea nu ar încăpea o omletă de 50 de ouă.” Apoi 

iepuraşul îşi aminti de prietenul său, ursul, care, fiind aşa 

mare, trebuia să aibă şi o tigaie pe măsură, în care 

iepuraşul şi-ar fi putut face omleta dorită. Aşa că iepuraşul 

plecă la urs să-i ceară tigaia.  

Pe drum, începu să se gândească: „Ursul mă va 

întreba la ce-mi trebuie o tigaie aşa mare... Hmm... Dacă 

îmi zice să-i dau 10 ouă?” Iepuraşul se gândi că îi mai 

rămân 40, care ar fi fost oricum destule pentru el. Mai 

merse ce mai merse, când un alt gând îi trecu prin cap: 

„Bine, dar dacă îmi cere 20?... Eh, oricum, şi 30 de ouă mi-

ar ajunge să mă satur”. Dar peste puţin timp se opri din 

nou: „Dar dacă îmi cere 30 de ouă?... Îmi rămân 20... Mă 

satur şi cu atâtea.” Şi apoi iar se opri: „Bine, dar dacă îmi 

cere 40 de ouă?!”  

Între timp, iepuraşul ajunsese la casa ursului. Sună 

furios la uşa lui şi, când ursul, nedumerit, îi deschise uşa, 

iepuraşul ţipă la el: 

- Auzi, ursule, ia-le pe toate, bine?! 
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Iepurele avea o datorie veche la cangur şi vroia să-l 

bată, dar nu avea motiv. Se duce la prietenul său ursul şi-l 

roagă: 

- Hai, bă, ursule, că vreau să i-o trag la cangur, mama 

lui de tâmpit! Hai să fii şi tu acolo să nu mă bată ăla pe 

mine! 

- Bine, mă! 

Se duc ei la cărarea din pădure şi aşteaptă. După 

cinci minute, apare cangurul. Iepurele îi iese în faţă: 

- Ia stai, bă! De ce n-ai şapcă nenorocitule? 

ZBANG! Cangurul suferă în linişte (văzuse că ursul 

era cu iepurele). Fază se repetă vreo trei zile, după care 

iepurelui i se face târşeala să-l mai bată ca nu are şapcă şi 

se gândeşte la altceva: 

- Îi cer o ţigară şi, dacă-mi dă cu filtru, zic că vreau 

fără. Dacă are de ambele feluri îi cer un foc. Dacă îmi dă 

brichetă, zic că vreau chibrit. Nu se poate să aibă tot ce-i 

cer! 

Zis şi făcut. Iar îi aşteaptă ăştia doi pe cangur, apare 

ăla şi iepurele zice: 

- Ia dă, băi, o ţigare! 

- Cu sau fără filtru?  

Iepurele, şocat: 

- Cu! Şi dă şi un foc! 

- Brichetă sau chibrit?  

Iepurele, scandalizat: 

- Brichetă! 

După ce termină ţigara, iepurele zice: 

- Dar de ce n-ai şapcă, bă? 
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Într-o zi iepuraşul se plimbă prin pădure şi se 

întâlneşte cu vulpea. 

- Bună, ce mai faci iepuraşule? 

- O, bine, vulpeo, mă simt excelent, sunt într-o formă 

grozavă, dacă mă întâlnesc cu ursul îi dau câteva labe de-l 

nenorocesc, praf îl fac! 

- Extraordinar! 

Mai merge el ceva, se întâlneşte cu lupul. 

- Cum o mai duci iepuraşule? 

- Nemaipomenit, mă simt excelent, sunt într-o formă 

grozavă, dacă mă întâlnesc cu ursul, îi dau câteva labe de-l 

nenorocesc, praf îl fac! 

- Uluitor! 

Mai merge cât mai merge, iată că vine chiar ursul. 

- Hai salut, iepuraşule, am auzit că-ţi merge 

nemaipomenit, ce mai faci? 

- Ce să fac, nene ursule, ia, mă plimb şi eu prin 

pădure... 

 

  

Animalele pădurii fac o delegaţie şi o trimit la leu: 

- Leule, uite care situaţia, e plină toată pădurea de 

caca, de pipi, unde te uiţi toate tufişurile sunt pline. Aşa nu 

mai putem trăi, trebuie făcut ceva. 

- De acord, zice leul, facem un veceu public. 

Se apucă ei şi fac un veceu public cu gemuleţ, cu 

încuietoare la uşă, vopsit roz, mai mare frumuseţea. Şi ca 

să nu-l strice cineva, l-au pus pe urs de pază. Lipseşte ursul 

câteva minute într-o zi, când vine înapoi, geamul spart.  
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Anchetă mare, adună leul toate animalele: 

- Care-aţi spart, mă, geamul?  

Iese iepuraşul amărât în faţă: 

- Eu, leule. 

- Cum aşa? 

- Păi să vezi: stăteam eu la rând la veceu când cineva 

dinăuntru mă întreabă: 

- „Mă, eşti mic?”. Zic eu, „da”. El zice „ai blană?”, eu 

„da, am”. Pac !, mă înşfacă, se şterge cu mine la fund şi mă 

aruncă pe fereastră. Uite aşa am spart geamul. 

- Bine mă, hai că eşti amărât, du-te liniştit. 

A doua zi iar lipseşte ursul, iar geamul spart, iar 

anchetă. Cine-a spart geamul? Iese tot iepuraşul în faţă. 

- Tot tu, mă, nefericitule, zice leul. 

- Da, Măria-ta. Aşteptăm la rând la veceu, m-a 

întrebat iar care era înăuntru „eşti mic, ai blană”, după 

care m-a luat şi s-a şters la fund cu mine, apoi m-a aruncat 

pe fereastră. 

- Gata, zice leul, nasol de tine, poţi pleca.  

A treia zi, aceeaşi chestie, iar anchetă. 

- Cine a spart geamul, întreabă leul.  

Iar iese iepuraşul. 

- Asta-i culmea, din nou tu, mă? 

- Da, leule, stai să vezi cum a fost. Stăteam eu pe 

veceu azi şi aud pe cineva că mişcă la uşă. Zic: „eşti mic?” el 

zice da, l-am luat, m-am şters la fund cu el şi am sărit pe 

fereastră. 

Leul nu pricepe: 

- Păi tot tu, mă? 

- Da, că era ariciul. 
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Într-o zi, se apucă lupul să-l vâneze pe iepuraş, dă de 

el, dar când să-l prindă, iepuraşul o tuleşte la fugă şi-l 

pierde. Merge lupul ce merge, se întâlneşte cu vulpea. 

- Vulpeo, ştii cumva pe unde a luat-o iepurele? 

- Dacă mă laşi să-ţi smulg un smoc de blană, îţi spun. 

- Bine, te las. 

Îi smulge vulpea un smoc, după aia zice: 

- Te-am minţit, nu ştiu pe unde a luat-o.  

Mai merge lupul, se întâlneşte cu ursul: 

- Ursule, ştii cumva pe unde a luat-o iepurele? 

- Dacă mă laşi să-ţi smulg un smoc de blană, îţi spun. 

- Bine, te las. 

Îi smulge ursul un smoc, după aia zice: 

- Te-am minţit, nu ştiu pe unde a luat-o. 

Merge lupul mai departe, se întâlneşte cu sausabrul. 

A, nu ştii ce e ăla un sausabru? Dacă mă laşi să-ţi smulg un 

smoc de blană, îţi spun. 

 

  

Se face în pădure consiliu... Leul vroia o friptură şi 

face un concurs de bancuri! 

- Ăla care zice un banc şi e unul singur care nu râde 

o să fie friptură... 

Vine iepuraşul, zice un banc şi toată pădurea era pe 

jos de râs... Numai girafa stătea serioasă. Îl mănâncă leul 

pe iepuraş... Vine şi vulpea, zice un banc, nimeni nu râde în 

afară de girafă, care era pe jos de râs... 

- De ce râzi, girafo?, o întreabă leul. 

- De bancul iepuraşului... 
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Într-o zi, merge iepuraşul la urs acasă, bate la uşă şi 

deschide ursuleţul: 

- Taică-tău e acasă ?, întreabă iepuraşul. 

- Nu, numai mama. 

- Bine, spune-i că am trecut pe aici, zice iepuraşul. 

A doua zi, iepuraşul merge iar la urs acasă, bate la 

uşă şi deschide ursuleţul: 

- Maică-ta e acasă ?, întreabă iepuraşul. 

- Nu, numai tata e acasă. 

- Bine, spune-i că am trecut pe aici, zice iepuraşul şi 

pleacă. 

A treia zi, merge iarăşi iepuraşul la urs acasă, bate la 

uşă şi deschide ursuleţul: 

- Taică-tău e acasă?, întreabă iepuraşul. 

- Nu. 

- Dar maică-ta? 

- Nu, răspunde ursuleţul. 

- Atunci, ai grijă, că dacă vreau, aşa îţi dau una!... 

 

  

Cică mergea Vulpea prin pădure şi se întâlneşte cu 

Iepuraşul, care era plin de sânge, şi-l întreabă: 

- Ce-ai păţit, Iepuraşule?! 

- S-o ia dracu’ pe ursoaică, e pe roşu şi m-a folosit 

drept tampon! 

A doua zi, Vulpea se întâlneşte cu Bufniţa, care era 

tot plină de sânge, şi-o întreabă ce-a păţit. 

- Să-l ia dracu’ pe Iepuraş, că i-a spus Ursoaicei că 

tampoanele cu aripioare sunt mai bune! 
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O haită de lupi vrea să treacă un pod, dar le sare în 

faţă iepuraşul, strigând: 

- Lupilor, sunt duri printre voi? 

- Nu! 

- Dacă vreţi să treceţi, trebuie să îmi daţi fiecare câte 

2.000 lei.  

A doua zi, se întâmpla acelaşi lucru. A treia zi, se 

gândesc lupii şi îşi aleg trei duri, după care pornesc la 

drum. Iepuraşul le sare din nou în drum şi îi întreabă: 

- Lupilor, sunt duri printre voi? 

- Da!, zic cei trei duri şi ies la iveală. 

- Atunci, ursule, ia de la cei trei câte 5.000 lei şi de la 

restul iau eu 2.000 lei. 

 

  

TREI STICLE DE PEPSI 

Iepuraşul se duce la chioşcul de la colţ şi zice: 

- Daţi-mi, vă rog frumos, trei sticle de pepsi.  

Vânzătoarea nu-l bagă în seamă. 

- Îmi daţi, vă rog frumos, trei sticle de pepsi, insistă 

iepuraşul. 

- Nu-ţi dau nimic până nu înveţi să vorbeşti corect! 

Se petrece aceeaşi fază câteva zile la rând, până când 

vine odată iepuraşul: 

- Îmi daţi, vă rog frumos, trei sticle de pepsi. 

- Vezi, aşa te vreau! Vezi că se poate, şi îi dă sticlele 

de pepsi.  

Iepuraşul ia plasa cu sticle şi zice: 

- Mersi. 
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Iepuraşul şi gagică-sa, iepurina, sunt urmăriţi de mai 

mulţi câini. În ultimul moment reuşesc să se ascundă într-

o gaură în pământ. Prietena sa spune: 

- Ei şi acuma ce facem? 

- Foarte simplu, spune iepuraşul, stăm aici până le 

suntem numeric superiori... 

 

  

Q Ştiţi de ce doarme iepuraşul cu ochii deschişi? 

A Pentru că are pielea strâmtă şi dacă închide ochii i 

se beleşte puţa! 

 

  

În fiecare zi, lupul şi iepuraşul joacă şah şi de fiecare 

dată iepuraşul învinge. Lupul îl întreabă secretul: 

- Băi iepuraş, zi mă ce faci de mă baţi totdeauna. 

- În fiecare dimineaţa înainte de partida de şah fac 

sex cu prietena mea şi mă binedispun şi astfel sunt într-o 

formă excelentă. 

Lupul se prinde de şmecherie, dar, neavând 

prietenă, se duce a doua zi dimineaţă şi sare pe lupoaică, la 

care ea: 

- Ce-i iepuraşule, iar vrei să joci şah cu lupul? 

 

  

Iepuraşul se plimbă prin pădure şi la un moment dat 

vede un urs: 

- Ursule, ursule, ştii că să făcut o bere cu numele tău? 

- Daniel?! 
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Iepuraşul şi iepurina sunt la un spectacol de circ şi 

urmăresc cum jonglerul scoate iepuraşi albi din joben. La 

care, iepuraşul: 

- Dragă, metoda noastră îmi place mai mult!... 

 

  

PRAPASTIA 

Ursul stătea şi se uita la iepuraş, care striga la o 

prăpastie: 

- Lupuleeee, lupuleeee... 

Se apropie de iepuraş. Acesta, mai departe: 

- Lupuleeee, lupuleeee... 

Se mai apropie un pic. Iepuraşul, tot aşa: 

- Lupuleeee, lupuleeee... 

Vine pe marginea prăpastiei şi îl întreabă pe iepuraş: 

- Mă, iepuraşule, ce faci tu aici? 

Iepuraşul, nici una, nici două, îl împinge în prăpastie 

şi începe să strige: 

- Ursuleeeee, ursuleeeee... 

 

  

Iepuraşul se plimba prin pădure. Îl vede ursul şi, 

cum îl prinde, îl violează. După ce se termină toată treaba, 

iepuraşul, cu lacrimi în ochi, întreabă: 

- Bă, tâmpitule, tu n-ai altă treabă decât să te dai la 

iepuraşi? Da ia zi, ai certificat medical că nu ai SIDA? 

- Da, cum să nu, uite hârtia, şi scoate o hârtie din 

buzunar. 

- Poţi să-l rupi. 
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Se hotărăşte iepuraşul să se ducă la bordel. Merge la 

matroană, zice: 

- Vă rog frumos, eu o vreau pe cea mai bună tipă pe 

care o aveţi aici, uitaţi, am bani, totul e-n regulă. 

- Mda, zice matroana, dar vezi iepuraşule că nu 

merge aşa, la noi ca să o iei pe cea mai bună tipă trebuie să 

fii ceva nemaipomenit, un superman. Te-ai antrenat 

recent? 

- Nu prea zice iepuraşul, dar noi, iepurii, ştiţi, 

suntem virili... 

- Nu merge aşa, du-te, antrenează-te, după aia mai 

discutăm. 

Se duce iepuraşul şi se antrenează o lună întreagă la 

scorburi. Vine înapoi şi zice: 

- Gata, m-am antrenat, daţi-mi-o pe cea mai bună. 

- Bine iepuraşule, dacă zici tu, bine, vezi camera 

cutare. 

Se duce iepuraşul, toate femeile curioase: măi, ce o fi 

cu ăsta de a cerut-o pe cea mai bună, s-a mai şi antrenat, 

nemaipomenit, ia hai să ne uităm să vedem şi noi meserie”. 

Se duc ele, ascultă la uşă, se auzea tipa ţipând înfiorător. 

- Ia uite, zic celelalte, chiar e tare iepuraşul, i-auzi ce-

i face. 

Când se uită ele pe gaura cheii, iepuraşul o ţinea pe 

femeie de picioare şi o scutura zdravăn. Năvălesc toate 

înăuntru: 

- Ce-i faci, nemernicule, perversule? 

- Păi să vedeţi, zice calm iepuraşul, că mie-n pădure 

mi s-a mai întâmplat ca scorbura să aibă albine. 
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Iepuraşul stătea pe marginea cărării şi îşi îngrijea 

nişte pete mari şi roşii de pe faţă. Vulpea îl văzu şi îl 

întrebă: 

- Ce-i, iepuraşule? Pubertatea, pubertatea? 

- Dar de unde! Alicele. 

 

 
 

  

Iepuraşul de Angora, fiind în bani, se duse şi el la 

bordel. Matroana-vulpe îl întâmpină: 

- Bine ai venit, iepuraşule! Cu ce te putem servi? 

Avem nişte iepurite din Basarabia, nostime foc... 
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- Nu, vreau ceva mai exotic! 

- Îţi putem oferi o bursucă din Africa sau nişte 

nevăstuici din Franţa... 

- Nu! Azi am chef de o şerpoaică... Boa! 

- Vai!, se sperie vulpea. Ăia te papă cu blană cu tot! 

- Nu-mi pasă, eu vreau o şerpoaică boa! 

Fu condus în camera şerpoaicei, care, când îl văzu, 

căscă o gură cât o şură şi îl înghiţi pe iepuraş. Dar, cum era 

de Angora şi era destul de flocos, îi căzu şerpoaicei greu la 

stomac, aşa că îl scuipă afară. Ameţit, iepuraşul se ridică de 

jos, îşi netezi blăniţa şi exclamă: 

- Mamă! Ce mai muie! 

 

  

Ursul avea un aparat de fotografiat, cu care poza 

toate vulpile. Iepuraşului îi plăcea de o vulpe şi vroia s-o 

pozeze. Se duce la urs: 

- Ursule, cum se numeşte ăla care face poze, ca să 

cumpăr şi eu. 

- Se numeşte aparat de fotografiat. 

Iepuraşul merge şi se împiedică de o piatră şi uită. 

Se întoarce la urs şi-l întreabă din nou. Ursul îi răspunde şi 

îi spune că, dacă mai uită, nu-i mai spune. Iepurele se 

împiedică şi uită iar. Ajunge la magazin şi comandă un 

aparat care face ţac-ţac. Vânzătoarea îi dă un pistol. 

Iepuraşul se duce şi el la vulpe s-o pozeze. Ea spune că o 

să-i dea banii pe poză. Iepuraşul o împuşca şi după cinci 

minute, zice: 

- Al naibii! Se preface că e moartă ca să nu mai îmi 

dea banii!... 
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Într-o dimineaţă, se sculă ursul bucuros. Îşi puse o 

şapcă pe cap, un cercel în nas şi plecă către vulpe pentru a-

i da o „cârjă”. Pe drum se întâlneşte cu lupul: 

- Unde te duci, măi ursule? 

- Mă duc să dau o „cârjă” vulpii! Vii şi tu? 

- Hai că vin! 

Îşi puse şi lupul un cercel şi plecară amândoi. Pe 

drum se întâlnesc cu iepuraşul: 

- Încotro vă-ndreptaţi? 

- Mergem să dăm o „cârjă” vulpii! Vii şi tu? 

- Da, vin. 

Îşi puse o şapcă şi plecară. Când au ajuns, primul a 

intrat ursul. Se aude: 

- Ahh! Ahh! Uhh! 

Lupul şi cu iepuraşul îl întreabă: 

- I-ai dat o „cârjă”? 

- Da, şi ce i-am dat! 

Intră lupul. Se aud aceleaşi sunete, iese şi el tot 

transpirat şi zice şi el că a dat o „cârjă”. Intră iepuraşul. Se 

aude: au!, buf! 

Iese şi iepuraşul afară. Ursul întreabă: 

- Ia-i dat o „cârjă”? 

- Nu! I-am dat cu scaunul, că nu aveam „cârjă”! 
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Zoo Logica 
 

 

 

Un elefant trecea peste o punte de 

bârne. Şoricelul, care stătea pe urechea 

lui, îi zice: 

- Auzi ce tare tropăim! 
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Leul cheamă toate animalele şi le spune: 

- Cei frumoşi - în stanga, cei deştepţi - în dreapta! 

Toate animalele se conformează, numai maimuţa 

rămâne pe loc. 

- Dar tu ce faci?, întreabă leul. 

- Ce vrei, sa mă rup în doua? 

 

  

- Dacă-ai şti ce bun este caşcavalul ăsta, m-ai lăsa în 

pace, îi spune şoarecele pisicii. 

- Ai dreptate... Aştept până ai să-l mănânci. 

 

  

Capra pleacă în pădure după mâncare şi le spune 

iezilor: 

- Dragii mamii iezişori, eu plec să vă aduc mâncare, 

iar când vin, spun la uşă „sug ţâţa”, iar voi îmi deschideţi.  

Pleacă capra, iar lupul, care ascultase la geam, se 

duce bate la uşă şi zice: 

- Sug ţâţa. 

La care iedul mare: 

- Sugi tu pula, că ne-a pus mama vizor... 

 

  

Se întâlnesc un elefant şi un şarpe. Zice elefantul: 

- Ştii cine sunt eu? 

- Da, ştiu! Eşti elefantul! Da tu ştii cine sunt eu? 

- Păi fără păr, fără urechi, pielea lucioasă... nu poţi fi 

decât Niki Lauda!... 
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Un vultur beat, după ce bău cât îl ţinu burta din cada 

cu must la fermentat, nu mai putu să-şi ia zborul. Încercă 

de pe zăcătoare, de pe şură, de pe casă; nimic. Zadarnic îşi 

fâlfâia aripile. Atunci se resemna şi spuse: 

- Aşa se întâmplă de fiecare dată şi iar trebuie să mă 

duc pe jos până acasă! 

 

  

 Leul vorbeşte la telefonul mobil: 

- Da, da, scumpo, zice leul, vin acasă curând. Ce fac 

acum? Sunt cu taurul la o bere. Când terminăm? Aproape 

ca am terminat, vin în câteva minute. Ce sa cumpăr? Da, 

bine, trec pe la supermarket înainte sa vin acasă! 

Leul închide, iar taurul începe sa râdă în hohote. 

- Dar cum e posibil aşa ceva, te-a sunat soţia şi tu-i 

spui: da, termin acum, vin acasă repede, cumpăr de toate. 

Nu poţi sa trânteşti şi tu cu pumnul în masa, chipurile, eu 

sunt masculul, regele junglei şi gata discuţia? 

La care Leul îi răspunde: 

- Frate, tu nu confunda lucrurile! Soţia ta e vacă, a 

mea e leoaică! 

 

  

Era odată o vacă pe pajişte şi păştea. Şi... În prima zi 

vine un bou şi o priveşte şi o admiră, a doua zi o priveşte, o 

admiră, a treia zi o priveşte, o admiră, a patra zi o priveşte, 

o admiră, a cincea zi o priveşte, o admiră, a şasea zi vine 

un măgar, o priveşte, o admiră, o convinge... 

Morala: Mai bine un măgar decât un bou! 
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Un arici beat pulbere, de nu mai ştia cum îl cheamă, 

mergea pe drum clătinându-se vizibil, şi bolborosea ca un 

om beat: 

- Sunt puternic... sunt foarte puternic... sunt cel mai 

puternic din lume.  

La un moment dat, un urs îi iese în cale, dar ariciul, 

tot pe-a lui: 

- Sunt puternic... sunt foarte puternic... sunt cel mai 

puternic din lume. 

Evident enervat de faptul că ariciul, deşi beat, îi 

contestă dreptul de a fi mai puternic decât el, ursul nostru 

îi arde o labă de sare ariciul circa 100 m înapoi şi apoi 

pleacă înjurând. Ariciul, clătinându-se şi mai vizibil, se 

ridică de pe jos, se scutură şi începe să bolborosească ca 

un om beat, suficient de tare ca să îl audă ursul: 

- Sunt puternic... sunt foarte puternic... sunt cel mai 

puternic din lume... dar sunt teribil de uşor... 

 

  

Vaca priveşte taurul din arenă, la care, impresionată, 

spune către consoartele ei: 

- Uitaţi-vă ce inteligent e! Lucrează numai cu capul! 

 

  

PRO-ŢAPUL 

Oaia le zice mustrător mieilor neascultători, 

arătându-le copita: 

- Dacă ar ştii tatăl vostru ce neascultători sunteţi, s-

ar întoarce în... proţap!... 
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Un pui de iepuraş îi spune altuia: 

- Cum!? La vârsta ta mai crezi în joben!... 

 

  

Mergeau cu avionul bufniţa, vulpea şi ursul. Şi în 

plictiseală aia enormă ce s-a instaurat de la un moment dat 

vulpea, neavând ce să facă, începe să se lege de urs: 

- Ce naşpa eşti bă, ursule...  

Ursul nu zice nimic. Bufniţa, ca să nu stea aşa, ca 

proasta, zice şi ea: 

- Pulă bleagă ce eşti!  

Ursul, nimic. Vulpea: 

- Figurant belit ce eşti, mă cac pe tine!  

Ursul era impasibil. Bufniţa: 

- Te fut în gură de bou împuţit! 

Şi tot aşa o vreme. Până când se enervează ursul, le 

ia pe amândouă şi le aruncă pe geamul avionului. Şi, în 

timp ce cădeau, o întreabă bufniţă pe vulpe: 

- Bă, vulpeo, tu şii să zbori? 

- Nu.  

- Păi atunci ce te iei de urs, eşti nebună?! 

 

  

Un trecător trece pe lângă o poartă pe care scria 

„Atenţie, câine rău!”. Spre mirarea lui, când se uită în curte, 

vede o javră mică şi amărâta. Trecătorul întreabă: 

- Dar cum poate un căţel atât de mic să fie rău?  

Căţelul îi răspunde: 

- Sunt rău că nu pap tot laptele! 
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Ursul, lupul şi măgarul, la crâşmă din pădure: 

- O sticlă de votcă!, ceru ursul. 

- O sticlă?!, se mirară ceilalţi doi. 

- Da, măi băieţi! Am o şustă cu o ursoaică şi nu vreau 

să-mi stric renumele de mare Casanova. 

- O sticlă de votcă!, ceru şi lupul. 

- O sticlă?!, se mirară ceilalţi doi. 

- Da, măi băieţi! Am o şustă cu o lupoaică zvăpăiată 

şi nu vreau să-mi stric renumele de mare Casanova. 

- Cincizeci de votcă!, ceru şi măgarul. 

- Numai cincizeci?!, se mirară ceilalţi doi. 

- Băieţi, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipească 

ochii... 

 

  

Pisica-mama către motănel: 

- Nu mai sta, dragă, lângă televizor, că te umpli de 

purici. 

 

  

Leul, regele animalelor declară pace totală între 

animale şi dă un party fastuos. Leul se uită, bucuros: oaia 

dansa cu lupul, vulpea cu ursul, toţi erau prieteni. Apoi 

vede că doar măgarii, într-un colţ, stăteau fără să 

interacţioneze şi se duce leul la ei. 

- Ce-i, băi băieţi, ce nu beţi şi mâncaţi şi voi ceva?!  

Măgarii se uită apatici la leu: 

- Ei, aşteptam să se întunece, să năvălim şi noi cu 

sulele. 
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- Cum îţi merge?, întreabă un şoricel un altul. 

- De când locuiesc în spatele frigiderului, nu mai 

scap de răceala asta... 

 

  

Q Stă scroafă în faţa prizei şi ce zice? 

A Sărmane porc, cine te-o fi zidit aici!... 

 

  

Leul se trezeşte într-o dimineaţă simţindu-se cu 

adevărat important. Iese la plimbare şi întâlneşte o 

maimuţă pe care o întreabă: 

- Care este animalul cel mai de temut din junglă? 

Maimuţa, tremurând, zice: 

- Maria Ta, leule! 

Mai târziu întâlneşte o antilopă şi o întreabă: 

- Care este animalul cel mai de temut din savană?  

Antilopa, tremurând, zice: 

- De departe Maria Dumneavoastră, leule! 

Mai încolo, leul întâlneşte un elefant şi întreabă: 

- Care este animalul cel mai fioros din junglă? 

Ca din puşcă, elefantul încolăceşte leul cu trompa de 

după trup şi începe să-l izbească de copacii din stânga şi 

din dreapta. Şi tot aşa de câteva ori, după care îl aruncă de 

pământ şi începe să sară pe el cu toate cele patru picioare 

ale sale. Când îi dă drumu, leul se trase deoparte, se 

scutură de praf şi, încă ameţit, zice: 

- Şi tu, elefantule! Numai din cauză că nu ştii 

răspunsul, nu trebuie să îţi ieşi în halul ăsta din pepeni!... 
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Pisica şi şoarecele intră în cofetărie. 

- Un tort de căpşuni cu frişcă!, solicită şoarecele. 

- Şi dumneavoastră?, întrebă vânzătoarea pe pisică. 

- Doar puţină frişcă pe şoarece. 

 

  

Un câine lup se rătăceşte într-un cartier. La un 

moment dat, aude o voce: 

- Ascunde-te repede! Hai aici, după tufe! 

Câinele lup se băgă repede după tufe şi acolo găseşte 

un maidanez care tremura de frică. Câinele lup, curios, îl 

întrebă: 

- De ce m-ai chemat aici? 

- Păi, vine Biju! 

- Şi ce-i cu Biju ăsta de ţi-e frică de el? Aşa de tare 

este la bătaie? 

- Nu, dar are nasul aşa de rece... 

 

  

VIOLUL 

Într-o zi, şoarecele se ceartă cu elefantul. Motivul? 

Elefantul călcase nevasta şoarecelui şi o zdrobise. 

Şoarecele promite că o să îi violeze nevasta, la care 

elefantul râde. Într-o zi, elefanţica se duse la fluviu şi îşi 

introduse trompa în apă, să bea. Şoarecele, profitând de 

ocazi, sare pe ea şi începe să-i dea la ciocane. În acelaşi 

timp, un crocodil o muşcă de trompă şi ea începe să urle. 

La care şorecele zice: 

- Aşa, curva dracului! Zbiară! 
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Vine lupul la vulpe şi-i spune: 

- Ştii, vulpiţo, mie îmi placi mult, vreau să te fut.  

VULPEA: Păi, lupule, aş vrea eu, dar vreau să rămân 

virgină... 

LUPUL: Nicio problemă, ştiu eu pe cineva, te duc la 

arici şi te coase la loc.  

Fac ei ce fac, după vreo două zile vine şi mistreţul la 

vulpe: 

MISTREŢUL: Ştii, vreau să te fut. 

Vulpea spune din nou că vrea să rămână virgină şi 

mistreţul o duce din nou la arici. Peste încă două zile, vine 

şi ursul şi se repetă toată faza. În final, o cheamă ariciul la 

el pe vulpe şi spune: 

- Măi vulpiţo, dacă ştiam că eşti curvă, nu te mai 

coseam, îţi puneam fermoar! 

 

  

NUNŢI ÎN PĂDURE  

Se căsătoresc vulpea şi lupul. Veselie mare, chef... 

După nouă luni, vulpea naşte... trei purceluşi. Începe 

scandalul, se ajunge la divorţ. Puţin mai încolo... Nuntă 

iarăşi. Tot coana vulpe, dar de data asta cu ursul. Chef, 

distracţie, de vuieşte pădurea. După nouă luni... Vulpiţa 

naşte... trei purceluşi. Alt scandal, mai mare, iar divorţ. Şi 

se părea că s-a liniştit cumva vulpea... Dar, după un scurt 

timp, face ce face şi-l vrăjeşte pe leu. Şi iarăşi nuntă şi chef 

monstru în pădure... Deh, e leul mire... Dar nu trec nouă 

luni şi vulpea naşte... trei purceluşi. 

Morala? Toţi bărbaţii sunt porci! 
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Ei, câteva luni mai târziu, se mărită iară coana 

vulpe... Şi ca să nu-i mai iasă vorbe, o face chiar cu porcul. 

Acum, toată pădurea curioasă să vadă ce-o ieşi... Şi nu 

degeaba, căci după nouă luni vulpea naşte... un pui de leu! 

Morala? Dacă bărbatul nu-i porc, femeia nu face nici 

un leu... 

 

  

O zebră tânără evadează de la circ şi pleacă hai-hui 

prin lume. Într-o poiană, întâlneşte o vacă şi îi spune: 

- Bună ziua, animal necunoscut. Cine eşti şi ce faci? 

- Eu sunt o vacă şi dau oamenilor lapte... 

Zebra pleacă mai departe. Mai întâlneşte un animal: 

- Bună ziua, animal necunoscut. Cine eşti şi ce faci? 

- Eu sunt o oaie şi dau oamenilor lână, răspunde. 

Zebra pleacă mai departe şi întâlneşte de data asta 

un armăsar: 

- Bună ziua, animal necunoscut. Cine eşti şi ce faci? 

- Hei simpatico! Ia mai lasă vorba, dă-ţi jos pijamaua 

şi îţi arăt eu cine sunt... 

 

  

Elefantul şi şoricelul jucau împreună fotbal. La un 

moment dat, elefantul, din greşeală, îl calcă pe şoricel, 

afundându-l în pământ. Îl scoate apoi cu mare grijă şi îl 

scutură de iarbă şi de pământ zicându-i: 

- Te rog frumos să mă ierţi, a fost o neatenţie, să ştii 

că nu se va mai întâmpla... 

- Nu-i nimica, zise şoricelul, se putea întâmpla şi 

invers... 
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Un şoarece şi o şoricioaică se întâlnesc de o parte şi 

de alta a unei linii ferate. Şoricioaica îi strigă şoarecelui: 

- Şoricelule, hai să facem ceva împreună! 

Şoricelul, bucuros, vrea să treacă linia ferată, dar 

când să ajungă la şoricioaică, trece trenul şi îi taie o 

bucăţică de coadă. A doua zi, şoricelul vine iarăşi la linia 

ferată şi o întâlneşte pe şoricioaică. Aceasta îl cheamă 

iarăşi, şoricelul vrea să treacă şi trenul îi taie iarăşi o 

bucată de coadă. A treia zi se întâmpla acelaşi lucru şi 

şoricelul rămâne fără coadă. A patra zi, şoricelul se 

întâlneşte iarăşi cu şoricioaică, care îl cheamă ca de obicei 

la ea. Şoricelul nu mai trece linia ferată, zicându-i 

şoricioaicei să vină ea la el dacă vrea să facă ceva 

împreună. Aceasta acceptă şi vrea să treacă linia ferată. 

Gândindu-se că poate îi va tăia trenul şi ei o bucăţică de 

coadă, îşi bagă coada între picioare şi o ia la fugă peste 

linie. Trenul trece mai rapid şi îi taie acesteia capul. 

Morala? Fetele, când au ceva între picioare, îşi pierd 

capul... 

 

  

Un crocodil se plimbă şi se întâlneşte cu un elefant: 

- Bună elefantule! Am o idee grozavă: o să înfiinţez 

un sindicat pentru animalele din junglă. 

- Da, e foarte bine, o idee excelentă, dar îmi pare rău, 

eu nu pot adera la el, pentru că se spune despre mine că 

trăiesc pe picior mare, la fel şi soţia şi copii mei şi mai 

posedăm şi fildeşii ăştia foarte scumpi, aşa ca noi nu am fi, 

cu siguranţă, buni membrii de sindicat. 
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Pleacă crocodilul supărat şi se întâlneşte cu leul: 

- Bună leule! Uite, m-am gândit să înfiinţez un 

sindicat pentru animalele din junglă! Nu ai vrea să devii 

membru? 

- E o idee bună, dar eu nu mă pot înscrie în sindicat 

pentru că eu sunt regele animalelor, nevastă-mea este 

regina animalelor iar, copii mei sunt viitori regi ai 

animalelor. În afară de asta, mai posedăm cu toţii blăni aşa 

de scumpe, deci cu siguranţă nu suntem buni membrii 

pentru viitorul sindicat. 

Crocodilul pleacă mai departe supărat şi se 

întâlneşte cu maimuţa. La auzirea propunerii, maimuţa îi 

spune: 

- Eu sunt o maimuţă şi am un cur roşu, soţia mea e şi 

ea o maimuţă la fel şi copii mei, deci am fi cu siguranţă 

buni membrii de sindicat. Dar ia spune, cum de ţi-a venit 

tocmai ţie ideea să înfiinţezi un sindicat? 

- Ştii, eu sunt un crocodil şi am o gură aşa de mare. 

soţia mea la fel, are o gură imensă, copii mei... 

 

  

Q Care animal se ataşează cel mai mult de om?  

A Lipitoarea. 

 

  

- Ai grijă să nu înghiţi cârligul acela, spune peştele 

mare peştelui mic. 

- De ce? 

- Pentru că oamenii te vor prinde, te vor prăji în ulei 

şi te vor mânca. Ăsta-i unul dintre motive. 
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 - Şi care-i celălalt? 

- Vreau să te mănânc eu. 

 

  

Doi urşi polari se rătăcesc şi ajung în Sahara. La un 

moment dat se opresc. 

- Ce alunecos poate fi pe-aici! spune unul dintre ei. 

- De crezi asta? 

- Pentru că au aruncat atâta nisip. 

 

  

Doi hipopotami stau de vorbă: 

- Ieri, îngrijitorul m-a înjurat urât de tot. 

- Şi ce-ai făcut? 

- L-am înghiţit. 

 

  

O maimuţă proastă şi una deşteaptă mănâncă 

banane. Cea deşteaptă nu curăţă banana. 

- Tu nu o cureţi de coajă?, întreabă maimuţa 

proastă. 

- Pentru ce? Şi aşa ştiu ce-i înăuntru! 

 

  

Fata broaştei se lipeşte de maică-sa, tremurând. 

- Vai, mamă, mi-e atât de frică de barză! 

- Foloseşte anticoncepţionale, draga mea! 
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Adevăruri spuse în glumă 
 

 

 
 

 

Dumnezeu a creat în primul rând 

bărbatul, după aia a creat femeia şi, 

când a văzut ce a făcut, a creat 

alcoolul. 
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Înţeleptul este tolerat atâta timp cât nu deranjează. 

Prostul - cât timp nu ajută. 

 

  

 Dacă preoţii cred în Dumnezeu, de ce există 

paratrăsnete pe biserici? 

 

  

 Între teorie şi practică nu există diferenţa. Teoretic. 

Practic, da! 

 

  

 Trăieşte lejer, nu munci prea mult! Altfel te vei trezi 

că toată lumea cântă în biserică, numai tu stai tăcut, culcat 

pe spate, liniştit... 

 

  

 E un lucru bun să laşi băutura, e însă rău să nu-ţi 

mai aminteşti unde! 

 

  

Dacă ţi se pare că patria te ignoră, încearcă, măcar o 

dată, să nu plăteşti taxele. Eu am plătit cinstit toate taxele 

şi acum dorm liniştit... pe o bancă, în parc. 

 

  

Dacă ai să culegi de pe drum un câine flămând şi ai 

să-i oferi o viaţă îndestulată, n-o să te muşte niciodată... 

Asta este deosebirea dintre câine şi om. 
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 Nivelul IQ pe Pământ e tot timpul acelaşi, doar noi 

suntem tot mai mulţi. 

 

  

 Există două feluri de oameni. Unul spune mereu ce 

gândeşte. Celălalt are prieteni. 

 

  

Graffiti e pentru cei ce nu ştiu să scrie cărţi. 

 

  

 Cu cât e mai bătrân bunicul, cu atât învăţa mai bine 

când era copil. 

 

  

Că trece tinereţea, nu-i mare scofală... Problema e că 

trece şi bătrâneţea. 

 

  

Nu lăsa nimica pe mâine. Mai bine lasă pe poimâine 

– vei avea două zile libere. 

 

  

Secretul succesului în viaţă este legat de cinste şi de 

decenţă. Dacă nu ai aceste calităţi, succesul este garantat. 

 

  

Ajută de o sută de ori – vor uita! Nu ajuta o singură 

dată - vor ţine minte! 
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 Notificare pentru gospodine: Nu uitaţi că o sticlă 

modestă de votcă, pe lângă faptul că înfrumuseţează masa, 

ascunde şi eventualele rateuri culinare... 

 

  

33% din accidentele de circulaţie sunt cauzate de 

băuturile alcoolice, deci restul de 67% nu sunt cauzate de 

băuturile alcoolice. În consecinţă, este clar că e mai sigur 

să conduci beat turtă! 

 

  

Ai observat vreodată cât de repede merge Windows-

ul? Nici noi... 

 

  

Dacă mai aveţi ceva de pierdut - înseamnă că încă nu 

e pierdut totul... 

 

  

Prietenii vin şi pleacă. Duşmanii se acumulează. 

 

  

Mulţi din cei necăsătoriţi visează să aibă o soţie 

frumoasă şi deşteaptă. 

Mulţi din cei căsătoriţi visează acelaşi lucru. 

 

  

Zâmbeşte! E al doilea cel mai frumos lucru pe care îl 

poţi face cu buzele. 
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Biciclistul este un dezastru pentru economie. El nu 

cumpără maşini, nu ia credit pentru bicicletă, nu cumpăra 

benzină, nu foloseşte serviciile service-urilor auto, nu 

plăteşte asigurare, nu foloseşte parcarea cu plată, nu 

suferă de obezitate. Dar, totodată este sănătos, la naiba! 

Însă, oamenii sănătoşi nu sunt necesari pentru economie. 

Ei nu cumpăra medicamente, nu merg la medicii privaţi, 

nu cresc PIB-ul. 

 

  

Şeful este persoana care vine la timp la serviciu în 

ziua în care tu întârzii şi întârzie în acele zile în care tu vii 

la timp. 

 

  

Când un bărbat îţi fură soţia, cea mai bună 

răzbunare este să îl laşi să o păstreze... 

 

  

Sfat pentru copii: un prezervativ pus în buzunarul 

tatălui va distrage părinţii de la întrebările prosteşti 

despre şcoală. 

 

  

Puritanism: teama că cineva, undeva s-ar putea să fie 

fericit. 

 

  

Alcoolism e atunci când nu vrei să bei, dar trebuie. 
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Alfred Nobel este considerat inventatorul dinamitei. 

Ceilalţi au fost de nerecunoscut.  

 

  

Cu 10 ani în urmă am avut Steve Jobs, Bob Hope şi 

Johnny Cash. Acum... nu avem locuri de muncă, fără 

nădejde și fără numerar. 

 

  

Psihiatrul mi-a zis că sunt nebun. I-am zis că am 

nevoie şi de o a doua opinie. Mi-a zis că sunt şi urât. 

 

  

Dacă furi idei de la o persoană, se numeşte plagiat. 

Dacă furi idei de la mai multe persoane se numeşte 

cercetare. 

 

  

M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea o bicicletă, dar 

am aflat că Dumnezeu nu îţi pune în traistă. Aşa că am 

furat o bicicletă şi m-am rugat pentru iertare. 

 

  

Femeile care vor să fie egalele bărbaţilor nu sunt 

ambiţioase. 

 

  

Vând paraşuta. Folosită o singură dată, nu a fost 

deschisă şi are o mică pată. 
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Bărbaţii au doar două necesităţi: sexul şi mâncarea. 

Dacă vezi că partenerul tău nu are o erecţie, dă-i un 

sandviş. 

 

  

Femeile nu vor fi niciodată egale bărbaţilor până 

când nu vor putea să se simtă sexy în ciuda cheliei şi burţii 

de bere. 

 

  

Niciodată să nu iei un laxativ şi o viagra în aceeaşi 

seară. 

 

  

Singura dată când politicienii spun adevărul este 

atunci când se fac mincinoşi unii pe alţii. 

 

  

Prietenia care nu cunoaşte hotare se cheamă 

expansiune. 

 

  

Bărbaţii şi femeile sunt de acord într-o singură 

privinţă: n-au încredere în femei. 

 

  

Ciudaţi mai sunt oamenii: De multe ori îşi cumpără 

pe bani care nu le aparţin, lucruri de care nu au nevoie, 

doar ca să atragă atenţia persoanelor pe care nu le plac. 
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Banii pentru salariile şi pensiile mari ajung 

totdeauna. Nu ajung banii pentru salariile şi pensiile mici. 

 

  

Dacă munceşti din greu şi te remarci opt ore zilnic, 

ajungi şef şi munceşti şaisprezece ore. 

 

  

În viaţă, e loc şi pentru eroism. Totul e să te ţii 

departe de el. 

 

  

Copilăria grea nu se termină niciodată. 

 

  

Un prieten adevărat nu poate fi cumpărat, dar poate 

fi vândut. 

 

  

Cumpără deodată trei sticle de votcă şi n-o să te 

trimită nimeni după a doua. 

 

  

Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla niciodată 

cât de puţin ştiu părinţii. 

 

  

Viaţa se compune din zilele pe care le ţii minte, nu 

din zilele care au trecut. 
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De orice fel ţi-ar fi sănătatea, ea îţi ajunge până la 

sfârşitul vieţii. 

 

  

Posibilităţile medicinii sunt nelimitate, limitate sunt 

doar posibilităţile pacienţilor. 

 

  

Între primul şi al doilea pahar, e destul timp ca să 

mai bei vreo şase. 

 

  

Ignoranţa e de trei feluri: când nu ştii nimic, când ştii 

numai prostii şi când ştii ce nu trebuie. 

 

  

Pământul este al aceluia care îl munceşte - dar 

recolta nu! 

 

  

Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să te rănesc. 

Dar e pe listă. 

 

  

Principala problemă a medicinei cu plată este 

transformarea unei boli acute într-o boală cronică. 

 

  

Eşti analfabet? Scrie-ne azi şi te ajutăm pe gratis. 
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Planurile care nu corespund posibilităţilor tale 

financiare, intelectuale şi fizice se numesc vise. 

 

  

Dacă trebuie să alegi între două rele ‐ alege‐o pe cea 

pe care nu ai mai încercat‐o până atunci. 

 

  

A avea conştiinţa curată înseamnă a avea memorie 

proastă. 

 

  

Nu este important să câştigi! Este important să‐l faci 

pe celălalt să piardă. 

 

  

Nu sunt complet inutil! Cel puţin servesc de exemplu 

negativ pentru alţii. 

 

  

Oamenii de ştiinţă americani au reuşit să 

prelungească de şase ori durata de viaţă a limbricilor, 

după ce le-au modificat o genă, şi spun că procedeul ar 

putea fi aplicat şi în cazul oamenilor. Dacă te mănâncă în 

cur, poţi să încerci. 

 

  

Când iubeşti cu adevărat, nici măcar bigudiurile nu 

te mai sperie.  
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Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-ţi mai 

rămâne loc pentru prostie. 

 

  

Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, nu mai 

înţelegi ce-ai întrebat. 

 

  

Dacă s-ar închide Facebook-ul de mâine, ai vedea pe 

majoritatea de aici alergând cu pozele lor în mână, 

întrebând pe stradă: îţi place, îţi place? 

 

  

Surdomuţii pot fi nişte ginecologi excelenţi. Acolo nu 

trebuie sa asculţi nimic, totul se citeşte pe buze! 

 

  

Constatare medicală: cu cât mai urâtă este femeia, cu 

atât mai rar o doare capul! 

 

  

Vârsta nu iartă! Am îmbătrânit, fraţilor. Sunetele pe 

care le făceam înainte în timpul sexului, le fac acum când 

mă dau jos din pat. 

 

  

De când prietena mea a rămas gravidă, totul s-a 

schimbat. Adresa mea, identitatea, numărul de telefon, 

cartea de credit... 
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Oamenii de ştiinţă britanici au descoperit că sunt 

englezi. 

 

  

Data viitoare când îţi mai vine sa râzi de alegerile 

nevestei, aminteşte-ţi ca şi tu eşti una dintre ele! 

 

  

Dacă încă mai crezi ca soţia te iubeşte mai mult 

decât pe pisica, încearcă sa urinezi în cizmele ei! 

 

  

Statul e rasist! Nu îi place „munca la negru”... 

 

  

Dacă femeia nu s-ar fi opus, Kamasutra ar fi avut o 

singură pagină. 

 

  

O prostituată este ca o sirenă. Jumătate îşi păstrează 

pentru ea, jumătate pentru peşte. 

 

  

Sunt atât de sărac, încât, după ce mă îmbrac, am 

impresia ca mă mut! 

 

  

Sunt exact ca şi grădina zoologică din Piatra Neamţ. 

N-am niciun leu. 
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Definiţia sexului oral: 10 minute de linişte. 

 

  

Sunt din ce în ce mai multe cazuri în restaurantele 

din Anglia de cetăţeni care susţin ca au găsit potcoave în 

ciorba de burta... 

 

  

TESTAMENT 

Fiind în deplinătatea facultăţilor mintale, înainte de 

moarte am cheltuit toată averea. 

 

  

La început fetele erau interesate de păpuşi şi băieţii 

de maşini. Acum e invers. 

 

  

Fenomenal! Într-un supermarket din Caracal s-a 

găsit carne de cal etichetată şi vândută drept ouă! 

 

  

Gândiți-vă la un număr din două cifre între 40 și 80. 

Înmulțiți-l la 3. Scădeți 11. Adunați 17, împărțiți-l la 2 și 

închideți ochii. E întuneric, nu-i așa? 

 

  

Inscripţie pe tricoul unui motociclist: „Dacă vezi 

acest mesaj, înseamnă că gagica mea a căzut de pe 

motocicletă!” 
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Doctor, 40 de ani, doresc să cunosc o femeie cu o 

reală frumuseţe interioară. Trimiteţi radiografia la Dr. 

Popa. 

 

  

Nu înţeleg cum un bărbat sănătos, cu doi rinichi, nu-i 

poate cumpăra soţiei o blană! 

 

  

Limba română este singura limbă în care cuvintele 

„Paşte” şi „mamă” se întâlnesc în aceeaşi propoziţie. 

 

  

S-a găsit într-o caserolă cu carne de cal, carne de la 

alt cal... 

 

  

Pe internet este ca la Costineşti: toţi bărbaţii sunt 

burlaci! 

 

  

Şeful şi-a postat status: Sunt bolnav. Deja 17 colegi 

au dat like! 

 

  

Din propria experiență. Dacă ați pus mâncarea pe 

aragazși ați venit la calculator pentru 5 minute, luați cu voi 

o lingură. Astfel o să vă aduceți aminteși de bucăţele de pe 

foc. 
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Oamenii de ştiinţă britanici au stabilit ca 

iepuroaicele niciodată nu apucă să spună că le doare 

capul!... 

 

  

Dacă bărbatul tău nu vorbeşte urât, nu bea, nu se 

enervează, nu stă în faţa calculatorului, nu merge cu 

prietenii la pescuit, încearcă să-l împungi cu un ac. 

S-ar putea să fie mort demult! 

 

  

Dacia a anunţat ca începând cu vara acestui an, la 

uzina de la Mioveni, va produce maşini nemţeşti la mâna a 

doua, deoarece se vând mai bine... 

 

  

Ce faci, din punct de vedere legal, dacă mergi 

noaptea pe un drum împădurit pe o parte şi pe alta, şi vezi 

un spânzurat în copac? 

Te dai jos şi-ţi reglezi farurile, că-ţi bat prea sus. 

 

  

Fiecare bărbat ştie ca tigaia plină, hrăneşte, iar cea 

goală, educa! 

 

  

Dacă semaforul ar fi fost inventat de o femeie, atunci 

culorile ar fi fost: roşu cu pătratele albe, galben cu liniuţe 

negre şi verde cu buline aurii. 
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Dacă o mai ţine criza economică tot aşa, vor mai 

rămâne doar două bănci: banca de spermă şi banca de 

sânge. 

Când vor fuziona, noua bancă se va numi The Bloody 

Fucking Bank. 

 

  

Pesimistul spune: Mai rău nu se poate! 

Optimistul spune: Ba se poate! 

 

  

Gânduri pentru anul 2014: 

 OPTIMIŞTII: - Vom ajunge cu toţii să cerşim! 

 PESIMIŞTII: - De la cine? 

 

  

Cum arată diavolul?  

Câteodată este atât de convingător, încât îl votezi 

președinte! 

 

  

Ai sesizat că toţi cei care conduc mai încet decât tine 

sunt nişte idioţi iremediabili, iar cei care conduc mai 

repede sunt complet nebuni? 

 

  

Când sunt la volan, nu beau niciodată. Mă opresc, 

cobor din maşină şi, până când nu termin de băut, nu pun 

mâna pe volan. 



 

684 
 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara Pământului  

este că nu au încercat să ne contacteze! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST  

Volumul VII  

 

  

Statistică post-aderare UE în România: 20% din 

drumurile noastre sunt periculoase pentru transport... 

Celelalte 80% nu se pot numi drumuri... 

 

  

Sunt întru totul favorabil căsătoriilor gay, dar numai 

între politicieni. 

Tot ceea ce contribuie la oprirea reproducerii lor e o 

binefacere pentru noi toți. 

 

  

Să greşeşti, e omeneşte, spuse ariciul în timp ce se 

dădu jos de pe peria de sârmă... 

 

  

Trăim epoca marilor prefaceri: Eu mă prefac, tu te 

prefaci, el se preface. 
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