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Ridendo... instigat mores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deoarece Dumnezeu nu reuşeşte să  urmărească 

chiar totul, a creat bătrânele,  băncile  

şi bancurile . 
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   Cred că autostopiştii sunt cei mai prietenoşi oameni. 

   Am trecut pe lângă vreo zece în ultima oră şi toţi mi-au făcut cu 

mâna. 

 

  

   Doi lăcătuşi stau de vorbă: 

   - M-am angajat la o uzină şi chiar din prima zi am ajuns la spital cu 

concediu medical de 30 de zile. 

   - Păi, de ce? 

   - Am intrat în secţie şi am strigat: Ioane, aruncă-mi o cheie de 32! 

   - Aşa, şi? 

   - Păi şi de unde era să ştiu că în hala ăia erau 22 de muncitori pe 

care îi chema Ion? 

 

  

   SMS 1: Bună pisi! Ce faci? Ce zici dacă ne vedem în seara asta? Iau 

acum o sticlă de vin... Apartamentul este al nostru! 

   SMS 2: Hmmm, pare o propunere interesantă, doar că pisi nu e 

acasă. Sunt soţul ei. Mai bine ia un bax de bere... Vin imediat. 

Miaaaauuu! 

 

  

   - Domnişoară, de ce v-aţi numit câinele "Boule"? 

   - Pentru distracţie. Când sunt în stradă şi-l strig, jumătate din 

bărbaţi se întorc! 

 

  

    La brutărie: 

   - Domnule, a ieşit pâinea din cuptor? 

   - Da. 

   - Şi la ce oră se întoarce? 
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   Scufiţa Roşie şi cu Scufiţa Roz în pădure. La un moment dat, ajung 

la o răspântie: în dreapta, casa bunicuţei, în stânga, lupul. Scufiţa 

Roşie o ia în dreapta. Scufiţa Roz o ia peste tot. 

 

  

   Trei şoareci într-un bar trăgeau shot-uri de tequila. Primul toarnă 

un shot, îşi umfla muşchii şi începe:  

   - Bă, fraierilor, voi ştiţi capcanele alea de şoareci pe care le pun 

bulangiii de oameni cu o bucăţică de caşcaval înăuntru? Ei bine, io 

desfac dinţii ăia, fac vreo 20 de tracţiuni la capcană, mă învârt un 

pic, iau caşcavalul şi o şterg, bă! Îi sparg pe toţi!  

   - Mama, ce tare e ăsta!, spuse al doilea şoricel, în timp ce-ţi turna 

tequila. Rahat! Ştiţi voi grăuntele alea mici şi roz, bobiţele alea de 

grâu cu otravă pe care le pun oamenii ca să ne omoare? Eu iau 

câteva boabe, le pisez, le pun pe o foiţă şi pac!, le trag pe nas!  

   - Bă... Ăsta e nebun de tot! Auzi, se droghează cu otravă!, râde al 

treilea în barbă, turnându-şi un păhărel. Îl da pe gât, se încordează, 

se scutură un pic şi o ia la fugă.  

   - Unde fugi dementule?  

   - Mă duc să regulez pisica! 

 

  

   Rugăciunea Alinuţei: Bunule Dumnezeu, fă în aşa fel ca Londra să 

fie capitala Danemarcei, aşa cum am scris la lucrarea de control ieri. 

 

  

   Într-o zi Alinuţa veni la mama ei, obosită după pregătirile pentru 

nunta sa, şi o întreabă:  

   - Mamă, cum îmi stă cu rochia de mireasă?  

   - Foarte bine, Alinuţa, dar nu crezi că ţi-ar trebui şi un mire? 

   - Ah, ştiam eu că am uitat ceva! 
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   Trei candidaţi dau examenul de conducere. Instructorul care îi 

examinează îi întreabă:  

   - Fiecare să-şi imagineze că este la munte şi rulează pe un drum 

îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. 

Deodată, apar în faţă o tânără şi o bătrânică. Ce călcaţi?  

   - Baba, că e păcat de puştoaică, răspunde primul.  

   - Fata, că mai are şanse de supravieţuire după accident, răspunde 

al doilea.  

   - Pe amândouă, că orice viraj e periculos în aceste condiţii, zice şi 

al treilea.  

   - Sunteţi picaţi toţii!, ţipă instructorul exasperat... Frâna trebuie 

călcată, dobitocilor!  

 

  

   Un tip merge la farmacie.   

   - Aveţi prezervative cu gust de cireşe?   

   - Da, avem.   

   - 4 cutii, vă rog.   

   După nici o jumătate de oră, tipul se întoarce.  

   - Aveţi prezervative cu gust de banană?   

   - Da, avem.  

   - 4 cutii, vă rog.   

   Trec vreo 20 de minute şi tipul revine.  

   - Aveţi prezervative cu gust de căpşuni?  

   - Da, avem.   

   - Daţi-mi şi mie vreo 3 cutii.  

   - Auzi, dom'le? Voi va regulaţi sau faceţi compot?   

 

  

   Vând rochie de mireasă, cu toate accesoriile: mănuşi, voal, soţ, 

probleme, dureri de cap, undiţă, prieteni! 
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   Într-un autobuz ticsit de lume, urcă un om. Se aşează lângă o 

femeie sexi şi-i pune mâna pe sân.   

   - Ascultă neruşinatule, nu poţi să-ţi pui mâna în altă parte?   

   Omul o priveşte gânditor.  

   - Nu mă provocaţi, doamnă, nu mă provocaţi!    

 

  

   Recent a fost efectuat un sondaj de opinie în Italia, în care  

întrebarea era: Credeţi că sunt prea mulţi străini în ţară? 

   Rezultatele au fost după cum urmează: 20% dintre respondenţi au 

spus Si, 10% dintre respondenţi au spus No, 70% dintre respondenţi 

au spus: Ei, pe dracu’!   

 

  

   Pe strada era un bărbat orb, care cerşea: 

    - Aveţi milă, sunt orb şi am 15 copii! 

    O doamnă care era în trecere, s-a oprit şi l-a întrebat: 

    - Biet sărman, cum de ai 15 copii?! 

    - Păi, doamnă dragă, crezi că eu văd ce fac? 

 

  

   O babă surdă se urcă în tramvai. Vine controlorul: 

   - Biletul la control, vă rog! 

   - Ce zici maică? 

   - Biletul la control! 

   Baba se întoarce către o tânără şi întreabă: 

   - Ce zice, fă, maică? 

   - Zice: Biletul la control. Pentru că dânsul e controlor. 

   Baba se întoarce supărată către controlor şi zice: 

   - Şi eu sunt contra lor, maică, dar ce dracu’ să le faci! 
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   Într-o dimineaţă, Ion îşi găseşte cocoşul mort în curte. Supărat 

nevoie mare că nu mai are cocoş să îi calce găinile şi că acestea nu 

vor mai face ouă, Ion se duce la târg, să cumpere altul. Ajuns acolo, 

după îndelungi căutări, găseşte o pasăre frumoasă, arătoasă, muş-

chiuloasă, gălăgioasă. Ion întreabă: 

   - Cocoşul ăsta e sănătos? 

   Proprietarul îi răspunde: 

   - Este. 

   - Face mofturi la mâncare? 

   - Niciodată. 

   - Şi cât costă? 

   - 50 de lei! 

   - Vai de mine! Dar ce face de banii ăştia? 

   - Păi, ce face orice cocoş. Cucurigă dimineaţa, bate cocoşii veci-

nilor, mănâncă răsadurile. 

   - Dar, de călcat găinile, le calcă? 

   - Calcă tot ce prinde. Găini, raţe, gâşte, curci, căţei, purcei şi ce 

mai ai matale prin curte pe acolo. 

   - Hm! Şi.... Le calcă bine? 

   - Le calcă foarte bine. 

   A doua zi, iese Ion în curte dis-de-dimineaţă. Toate animalele 

mergeau mai crăcănate. Găini, raţe, gâşte, curci, caţei, purcei, oi, 

vaci, până şi calul zâmbea mai altfel. Călcase cocoşul tot ce 

prinsese. Cât despre cocoş, acesta zăcea, lat, în mijlocul curţii, cu 

picioarele în sus. Părea mort. 

   Un vultur îi dădea târcoale în aer. Supărat că o să rămână fără 

minunăţie de cocoş, Ion dă fuga în casă, pune mâna pe arma de 

vânătoare, iese repede afară şi ocheşte vulturul. 

   Cocoşul, de jos, îi zice cu un glas scăzut: 

   - Uşurel, nu-l speria, lasă-l să se aşeze... 
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   Un student la ştiinţe economice sta lângă un catarg în curtea 

Universităţii. După un timp, vine un coleg student la inginerie şi-l 

întreabă: 

    - Ce faci colega? 

    - Am primit ca temă de la rector să măsor înălţimea catargului şi 

 tocmai mă gândeam cu ce formulă aş putea face asta mai bine. 

   - O secundă, spune studentul la inginerie. 

   Scoate catargul din suport, îl întinde pe pământ şi cu o ruletă îl 

măsoară. 

   - Exact 7 metri! 

   După care, pune catargul la loc în suport şi pleacă. La care, viitorul 

economist: 

   - Inginerii ăştia!... Noi vorbim de înălţime şi el măsoară lungimea... 

 

  

   Doi tractorişti scot pita, slană, bat o ceapă de roatăade la tractor 

şi se pun să mănânce. Vine şeful turbat de nervi şi îi întreabă: 

   - Voi de ce nu semănaţi?! 

   Unul dintre ei, nedumerit, răspunde: 

   - Păi... noi nu suntem fraţi! 

 

  

   O bătrânică merge la pescărie. 

   - Domnu’, e proaspăt peştele? 

   - Păi nu vedeţi că este viu, cum să nu fie proaspăt?! 

   - Bine, bine, maică, răspunde babă, vie sunt şi eu... 

 

  

   Fosta mea prietenă mi-a îndoit capota de la maşină după ce ne-

am despărţit.  

   Într-un fel, a fost şi vina mea, pentru că aveam viteză. 
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   O măicuţă face autostopul. 

   Apare o domnişoară cu un Ferrari şi opreşte. 

   După câţiva kilometri, încep să dialogheze. 

   - Domnişoară, cum ţi-ai cumpărat maşina? 

   - Am trăit cu un italian şi mi l-a făcut cadou. 

   - Dar veşmintele faine de pe tine, de unde le ai? 

   - Am trăit cu un francez şi m-a îmbrăcat. 

   - Iar bijuteriile de la gât şi de la mâini?! 

   - Am trăit cu un jidan şi mi-a făcut o atenţie. 

   Ajunsă la mănăstire, se face seară şi măicuţa începe să se roage. 

   - Cioc, cioc!, bate cineva la uşă. 

   Măicuţă îi răspunde: 

   - Ia mai du-te dracu’, Gheorghe, iar mi-ai adus biscuiţi! 

 

  

   Un pitic tot sărea în fata tejghelei unui bar şi strigă: 

   - Vreau şi eu un suc! Vreau şi eu un suc!  

   Dar nu reuşea să vadă peste tejghea... 

   Tot sare el aşa degeaba, până când se enervează îngrozitor şi se 

duce în spatele barului. Acolo era alt pitic care sărea: 

   - Cola sau Fanta? Cola sau Fanta? 

 

  

   Vin acasă într-o noapte şi soţia mea îmi spune: 

   - Vezi că ai tricoul invers! 

   - Zici?, am întrebat, privind în oglindă. 

   - Da, nu pot să cred că ai umblat aşa toată ziua, arăţi ridicol, mi-a 

răspuns. 

   - Să ştii că mi s-a părut mie că e prea larg la gât. Şi foarte strâns pe 

talie. 
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   Doi amici: 

   - Am auzit că te-ai însurat, de ce? 

   - Nu mai voiam să umblu pe la alte femei. 

   - Şi acum? 

   - Acum vreau! 

 

  

   Conform statisticilor, 93 % din oameni, când spală vasele, se 

gândesc: să-mi bag piciorul, mai e şi tigaia! 

 

  

   Matrimoniale: Sunt în căutarea unui bărbat, fumător, alcoolic, 

curvar. Consider că într-un cuplu ambii trebuie să aibă interese 

comune! 

 

  

   Dacă prietena ta nu se mai epilează înseamnă că nu mai are pe 

nimeni în afară de tine. 

 

  

   Mistreţul furios îşi cumpără o bicicletă şi se dă cu ea prin pădure. 

Iepuraşul, fugind pe lângă el, îi tot strigă: 

   - O să cazi! O să cazi! 

   Mistreţul, nervos: 

   -  N-o să cad! N-o să cad! 

   Până la urmă, cade într-o groapă.  

   Iepuraşul, vesel: 

   - Vezi, ţi-am zis eu c-o să cazi! 

   Mistreţul îi răspunde răutăcios: 

   - Parchez unde vreau, da?! 
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   Înseamnă că ai îmbătrânit atunci când: tot ce mai funcţionează, 

doare, iar ceea ce nu doare, nu funcţionează. 

 

  

   Vine un student în căminul de fete. 

   PAZNICUL: La cine mergeţi? 

   STUDENTUL: La cine mă sfătuiţi? 

 

  

   Un moş de 119 şi nevasta de 109 merg la tribunal să divorţeze. 

   JUDECĂTORUL: Dar de câţi ani sunteţi căsătoriţi? 

   - Apoi, au trecut 80, răspunde moşul. 

   JUDECĂTORUL: Dar de câţi ani nu vă mai înţelegeţi? 

   - Păi, de 50, domnu’ judecător, zice baba. 

   JUDECĂTORUL: Şi atunci ce aţi aşteptat până acum? 

   - Să moară copiii şi să nu sufere, răspunse moşul. 

 

  

   Un tinerel în spital întreabă un moşneag:  

   - Cum te împaci tataie cu aparatul auditiv?  

   - Excelent, deja mi-am schimbat termometrul. 

 

  

   Un ţăran se ocupa de cultivatul pepenilor. La un moment dat, 

nişte copii au început să intre noaptea pe plantaţie şi să fure 

din pepeni. Omul se gândeşte, şi se gândeşte, până îi vine o idee, 

care în mod sigur îi va speria pe copiii. Aşa că pune pe câmp o 

plăcuţă pe care scria: 'Un pepene de pe acest câmp a fost injectat 

cu cianură'. Ziua următoare, ţăranul vine pe câmp şi vede că nu 

lipseşte nici un pepene, dar găseşte o altă plăcuţa lângă cea pusă 

de el: 'Acum sunt doi'. 
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   Un tip se lansează într-o depăşire inconştientă, şi îi zice priete-

nului care-l însoţea: 

   − Bă! cred că ăla m-a înjurat, că avea spume la bot... 

   PRIETENUL: Stai liniştit! Ţie nu ţi-a zis nimic... Cu mă-ta avea ce 

avea... 

 

  

   Doi tipi la închisoare: 

   - Câţi ani ţi-au dat? 

   - 15… 

   - Pentru ce? 

   - Am spart un geam la serviciu. 

   - Dumnezeule! Pentru atât? Unde lucrezi? 

   - Pe un submarin.... 

 

  

   Doi prieteni stăteau de vorbă. Unu dintre ei îi spune celuilalt. 

   - Prietene, ne ştim de mult timp, dar trebuie să-ţi spun ceva, am 

pentru tine două veşti, una buna, una rea. 

   - Ia zi! 

   - Pe care o vrei prima? 

   - Combină-le! 

   - Nevastă-ta ne înşeală pe amândoi! 

 

  

   Un turist se adresează unui ţăran: 

   - Îmi daţi voie să trec peste terenul dumneavoastră ca să pot 

prinde autobuzul de la ora cinci? 

   - Desigur! Şi dacă vă vede taurul, puteţi prinde şi cursa de la patru 

şi jumătate… 
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   Un ateu se plimba prin pădure, minunându-se de frumuseţile 

naturii: 

   - Ce copaci impresionanţi! Ce râuri cristaline! Ce animale drăguţe! 

   La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui 

zgomote ciudate.  

   Când se întoarce, vede un urs ca-n poveşti: mare, frumos, sănătos 

şi cu poftă de mâncare.     

   Îngrozit, ateul o ia la fugă, însă ursul avea condiţie fizică, aşa că îl 

urmează conştiincios...  

   Tipul era atât de îngrozit, încât la un moment dat se impiedică şi 

cade.  

   Ursul îl apucase deja de un picior, aşa că omul, paralizat de frică, 

răcneşte: 

   - Doamneeee! 

   În  secunda următoare, timpul se opri, ursul îngheţă în poziţia în 

care se afla, pădurea rămase neclintită şi o lumină se revărsă din 

cer. 

   Tipul, şocat, auzi o voce: 

   - Mi-ai negat existenţa toată viaţa, le-ai  explicat şi altora că sunt 

un mit, ai pus toata Creaţia Mea pe seama întâmplării cosmice... 

Vrei acum să te salvez? Cum să te consider credincios cu adevărat? 

   Ateul se uită fix în lumină şi răspunse: 

   - Aş fi ipocrit să îţi cer brusc să mă consideri credincios, dar poate 

ai reuşi într-un fel să devină ursul creştin? 

   - Foarte bine, răspunse vocea. 

   Lumina dispăru, zgomotul pădurii reveni.  

   Ursul îl eliberă din ghearele sale, îşi împreună labele din faţă şi 

spuse: 

   - Doamne, binecuvintează aceste bucate... Amin! 
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Viaţa şi faptele lui Bulă, de la grădiniţă 

până la obştescul sfârşit şi chiar după 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singura problemă a lui Bulă e că el singur  

îşi creează probleme. 
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   Q: Ce e mic şi negru, în colţul camerei?  

   A: Bulă, cu degetele-n priză! 

 

 

   Bulă, copil. Bulă şi Ştrulă, 3-4 anişori fiecare, se duc la femei. 

Părinţii lor, mari patroni în State. Intră în primul bordel.  

   BULĂ: Doamnă, vrem şi noi două femei, da’ bune rău!  

   MATROANA: Ce să faceţi voi cu ele, măi copii?  

   BULĂ: Ce le fac şi bărbaţii!  

   MATROANA: Păi... bani aveţi?  

   Scot copilaşii un teanc de verzişori, după care matroana îi trimite 

pe Bulă în camera 9 şi pe Ştrulă în camera 11.  

   Intră Ştrulă în cameră şi spune bărbăteşte:  

   ŞTRULĂ: Dezbracă-te, am venit să te lucrez!  

   PROSTITUATA: Ce să faci, mă? Ia de aicea!  

   Şi începe să îl bată pe Ştrulă, scoţându-l pe uşă afară. Singur pe 

hol, se duce spre camera lui Bulă, vrea să se uite pe gaura cheii, dar 

nu prea ajunge, pentru că era prea mic, aşa că stă şi ascultă la uşă. 

Dincolo de uşă, se auzeau ţipete, gemete, urlete, buşituri, căzături. 

Într-un târziu, iese Bulă, transpirat, cu hainele rupte, ciufulit.  

   ŞTRULĂ: Ei, cum a fost?  

   BULĂ: Dacă reuşeam să mă urc în pat, praf o făceam! 
 

  

   Bulă o roagă pe maică-sa să-i dea bani pentru îngheţată, dar fără 

reuşită.  

   BULĂ: Mamă, dacă-mi dai bani, îţi voi spune ceva interesant 

despre tata.  

   MAMA LUI BULĂ: Uite banii, ia, spune-mi, ce ştii despre tata?  

   BULĂ: Că face acelaşi lucru cu vecina ce faci şi tu cu vecinul! 
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   Bulă o surprinde pe maică-sa goală în faţa oglinzii, mângâindu-se 

excitant pe tot corpul şi şoptind:  

   MAMA LUI BULĂ: Vreau un bărbat! Vreau un bărbat!  

   A doua zi, venind mai devreme de la şcoală, o surprinde din nou 

în pat cu un bărbat.  

   Văzând aceasta, se duce la el în cameră, se dezbracă, se aşează în 

faţa oglinzii şi începe să se mângâie, şoptind:  

   BULĂ: Vreau o bicicletă! Vreau o bicicletă! 

 

  

   BULĂ: Tată, care este diferenţa dintre prosperitate şi criză? 

   TATĂL LUI BULĂ: E simplu. Prosperitate înseamnă Mercedes, 

şampanie, vilă la Snagov, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, 

garsonieră în Ferentari, maică-ta. 

 

  

   Bulă şi o fetiţă se joacă de-a v-aţi ascunselea. Fata explică regulile.  

   FETIŢA: Tu te pui. Eu mă voi ascunde. Dacă mă găseşti în 20 de 

minute, poţi să mă ţii de mână. Dacă mă găseşti în 10 minute, poţi 

să mă săruţi. Dacă mă găseşti imediat, poţi să faci ce vrei cu mine. 

Acum pune-te, eu mă voi ascunde după frigider.  

 

  

   Bulă şi cu Ştrulă, copii, se ceartă:  

   ŞTRULĂ: Tatal meu este mai bun! 

   BULĂ: Nu este adevărat!  

   ŞTRULĂ: Şi fratele meu este mai bun!  

   BULĂ: Nu este adevărat!  

   ŞTRULĂ: Şi mama mea este mai bună!  

   BULĂ: Asta aşa este, tot aşa zice şi tata!  
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   Bulă îşi găseşte sora sărutându-se cu un tip, prietenul ei. Acesta îi 

oferă lui Bulă o mie de lei.  

   TIPUL: Tu nu ai văzut nimic acum, ai înţeles?  

   BULĂ (înapoindu-i cinci sute de lei): În regulă!  

   TIPUL (mirat): De ce mi-ai dat înapoi bani?  

   BULĂ: De ce să plăteşti tu mai mult decât plătesc alţii? 

 

  

   Era Bulă acasă într-o zi de sâmbătă. Maică-sa face baie. 

   BULĂ: Mamă, pot să fac baie cu tine?  

   MAMA LUI BULĂ: Da, dar să nu te uiţi sub apă.  

   Fac baie, dar Bulă tot se uită sub apă.  

   BULĂ: Ce-i aia?  

   MAMA LUI BULĂ (fâstâcindu-se): Garajul.  

   Face baie şi cu taică-său.  

   BULĂ: Ce-i aia?  

   TATĂL LUI BULĂ: Maşina.  

   Noaptea doarme cu ei şi vede cum intră maşina în garaj.  

   BULĂ (meditativ): Oare este loc în garaj şi pentru bicicleta mea?!  

 

  

   Mama şi tatăl lu Bulă şi se-nţeleg ei să vorbească codificat când 

vor să facă sex, ca să nu-nţeleagă Bulă ce zic. Într-o zi, fac un test. 

   TATĂL LUI BULĂ: Bulă, du-te la mama şi zi-i că vreau să bat la 

maşină.  

   BULĂ: Mamă, mamă, tata zice că vrea să bată la maşină!  

   MAMA LUI BULĂ: Bine, Bulă, dar du-te şi zi-i că n-am decât 

cerneală roşie.  

   Îi zice Bulă lui tac-su, iar după vreo două zile, din nou, îl trimite 

tac-su pe Bulă să întrebe de maşina de scris, însă e trimis înapoi cu 

acelaşi răspuns.  
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   După încă vreo două zile, mama lui Bulă îl cheamă pe Bulă.  

   MAMA LUI BULĂ: Bulă, du-te la tata şi zi-i că am cerneala albastră 

acum.  

   Bulă transmite mesajul codificat şi primeşte un altul în schimb.  

   TATĂL LUI BULĂ: Bulă, du-te şi zi-i că am scris de mână.  

 

 

   Bulă, Iţic şi cu Ştrulă se lăudau care are sora mai slabă.  

   ŞTRULĂ: Bă, soră-mea e atât de slabă, încât atunci când oftezi o 

dezechilibrezi!  

   IŢIC: Bă, sora ta nu se compară cu soră-mea. Ea e atât de slabă, 

încât atunci când bate vântul, o poartă peste mări şi ţări, că trebuie 

maică-mea să umble prin toate ţările ca să o găsească!  

   BULĂ: Bă, da’ ce surori obeze aveţi! Soră-mea e atât de slabă, că 

maică-mea o plimbă cu feonul pe-afară! 

 

  

   Bulă şi cu Ştrulă s-au dus să paşte porcii prin pădure. Ei s-au luat 

la joacă şi au pierdut porcii. Văzând că i-au pierdut, au început a 

plânge şi a-i căuta peste tot.  

   S-au întors acasă şi s-au suit în pod, tot căutându-i. Uitându-se 

printr-o gaură din podea, Bulă îi văzu pe părinţii lui făcând 

dragoste.  

   MAMA LUI BULĂ: Ce morcov frumos ai!  

   TATĂL LUI BULĂ: Ce pădure frumoasă ai! 

   ŞTRULĂ: Bulă, morcovii cresc în pădure?  

   BULĂ (din pod): Oare nu s-au ascuns şi porcii pe-acolo? 

 

 

   Într-o zi, Bulă se întoarce din parcul unde se juca de obicei şi-l 

caută pe tatăl său. 

   BULĂ: Tată, tată, azi am făcut sex pentru prima dată! 
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   TATĂL LUI BULĂ (exclamând de bucurie): Bravo, fiule, dar zi-mi şi  

mie cine-i fericita! 

   BULĂ: Tocmai dai mâna cu ea.   

 

  

   Era odată mamă lui Bulă şi cu Bulă. Mamă-sa îl trimite pe Bulă să 

plimbe, iar dacă se întâlneşte cu cineva, să răspundă frumos da, 

dacă e întrebat. Bulă se întâlneşte cu nişte ţigani.  

   ŢIGANII: Vrei bătaie?  

   BULĂ: Da! 

   Ţiganii-l bat bine. Bulă se duce acasă şi se plânge mamei sale. 

Mama îi spune că de-acum înainte, să răspundă nu, dacă e întrebat.  

   Bulă merge la plimbare şi iar se întâlneşte cu ţiganii. 

   ŢIGANII: Te-ai săturat de bătaie?  

   BULĂ: Nu! 

 

  

   Bulă, copil neascultător. Îl roagă mama, îl roagă şi tata, să facă 

pipi. El nu vrea cu nici un chip.  

   MAMA LUI BULĂ: Bulă, nu faci pipi?  

   BULĂ: Ba da, dar cu bunica!  

   MAMA LUI BULĂ: De ce?  

   BULĂ: Că-i tremură mâna! 

 

 

   Bulă, copil, ajunge în deşert. Fata morgana. Bulă zăreşte mai 

încolo o maşinărie şi, când ajunge în dreptul ei, vede scris pe un 

ecran: “Pentru 1$ veţi avea un contact sexual de calitate”. 

   Bulă se scotoceşte de bani şi găseşte 50 de cenţi, pe care îi bagă în 

maşinărie şi, apoi, bagă scula în locul cu pricina. 

   Un urlet sfâşie tăcerea pustiului şi pe ecranul aparatului scrie: 

“Pentru 50 de cenţi, ascuţim creioane”.  
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   Noaptea, Bulă şi taică-său săpau în grădină.  

   BULĂ: Tata, bunicul avea dinţi de aur?  

   TATĂL LUI BULĂ: Taci şi sapă! 

 

  

   Bulă şi Alinuţa sub maşină. Mama lui Bulă îi observă.  

   MAMA LUI BULĂ: Ce faci acolo, măi Bulă?  

   BULĂ: Pompez ulei!   

 

  

   BULĂ: Bunicule, ce sunt alea?  

   BUNICUL LUI BULĂ: Cireşe negre.  

   BULĂ: Şi de ce sunt roşii?  

   BUNICUL LUI BULĂ: Pentru că sunt încă verzi! 

 

 

   Merge tata cu fiul în fiecare duminică în oraş. Merg peste tot, 

numai la un nightclub nu. Fiul îl întreabă pe taică-său:  

   BULĂ: Tată, de ce nu mergem şi acolo?  

   TATĂL LUI BULĂ: Păi, ştii, fiule, nu e de copii mici acolo.  

   Duminica următoare, tata nu mai are timp să meargă cu fiul în 

oraş şi îi dă bani să meargă singur la film. Fiul merge la night-club. O 

dansatoare, văzând-ul mic şi pierdut în spaţiu, îi oferă o felie de 

pâine cu dulceaţă. Copilul mănâncă. Dansatoarea îi mai oferă, pe 

rând, încă două felii, pe care acesta le mănâncă. Pe a patra, el nu o 

mai poate mânca, şi se mulţumeşte să o lingă. Acasă, tata îl 

întreabă pe unde a umblat şi cum a fost. Bulă povesteşte că s-a dus 

la night club.  

   BULĂ: Pe trei le-am dat gata şi pe una numai am lins-o.... 
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   Bulă făcea dragoste cu sora lui.  

   SORA LUI BULĂ: Bulă, tu faci mai bine decât tata!  

   BULĂ: Ştiu, mi-a zis şi mama!  

 

  

   Era odată Bulă cu tac-su şi se duceau la gară. Pe drum, Bulă văzu 

doi câini care se împerecheau.  

   BULĂ: Tată, ce fac acei câini?  

   TATĂL LUI BULĂ: O aruncă pe căţeaua ăia peste gard.  

   Ajunşi în gară, taică-său văzu că nu avea bani la el. Îl trimise pe 

Bulă acasă. Când s-a întors, i-a zis:  

   BULĂ: Tată, ia doar două bilete, pentru că cineva o aruncă pe 

mama peste gard.  

  

  

   În ziua de 23 august, Bulă stătea cu maică-sa pe trotuar şi strigă:  

   BULĂ: Ula! Ula! Ula!  

   Un miliţian controla zona.  

   MILIŢIANUL: Vai, ce băieţel cuminte aveţi! Se pare că încă nu 

poate să pronunţe litera R.  

   MAMA LUI BULĂ: Vă înşelaţi, tovarăşe, nu poate să pronunţe 

litera P!  

 

  

   Bulă îşi surprinde părinţii în pat.  

   Tatăl său încearcă să-i explice ce s-a întâmplat.  

   TATĂL LUI BULĂ: Ştii, fiule, eu o umflam pe mama ta, pentru că 

atunci când mergem la plajă să nu se înece.  

   BULĂ: Degeaba, tată, ca în fiecare joi vine vecinul şi o desumflă la 

loc. 
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   Tac-su lui Bulă se masturba în baie.  

   Bulă aude zgomot şi dă să intre peste tac-su.  

   BULĂ: Tată, ce faci în baie?  

   TATĂL LUI BULĂ: Mă joc cu pelicanul.  

   BULĂ: Vreau să mă joc şi eu cu pelicanul!  

   TATĂL LUI BULĂ: Nu, Bulă, n-ai voie că eşti prea mic.  

   Bulă începu să plângă şi se duse la maică-sa.  

   BULĂ: Mamă, tata nu mă lasă să mă joc cu pelicanul!  

   MAMA LUI BULĂ: Zi lu’ tac-tu că ţi-am zis eu să te lase să te joci cu 

pelicanul.  

   După ceva timp, se aude un zgomot în baie.  

   Mama lui Bula se duce fuga în baie şi-l găseşte pe bărbatu-său pe 

burtă de durere.  

   MAMA LUI BULĂ: Bulă, ce are taică-tău?  

   BULĂ: Mamă, pelicanul m-a scuipat şi i-am tras un pumn în guşă! 

 

  

   BULĂ: Tată, tu unde te-ai născut? 

   TATĂL LUI BULĂ: În Moldova. 

   BULĂ: Dar mama? 

   TATĂL LUI BULĂ: În Constanţa. 

   BULĂ: Şi eu? 

   TATĂL LUI BULĂ: În Bucureşti. 

   BULĂ: Ce minune că ne-am întâlnit! 

 

  

 Bulă, la şcoală. Epoca de piatră. Bulă, la extemporal. Deodată, în 

sala de clasă se aude un urlet.  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bulă, ce ai de urli?  

   BULĂ: Mă iertaţi, doamnă, dar mi-a căzut fiţuica pe picior. 
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   ÎNVĂŢĂTOAREA: Foarte bună tema, Bulă! Acum, spune sincer: 

cine l-a ajutat pe taică-tău să o facă? 

 

  

   Bulă, în clasa întâi, îi dădea bătai de cap învăţătoarei sale. 

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bulă, care este problema ta? 

   BULĂ: Sunt mult prea deştept pentru clasa întâi. Sora mea este în 

clasa a treia, iar eu sunt şi mai deştept decât ea! De aceea, cred că 

ar trebui să fiu mutat în clasa a treia. 

   Învăţătoarea, nervoasă, îl duce pe Bulă la directorul şcolii şi îi 

explică acestuia dorinţa lui Bulă. În urma discuţiei, directorul şi 

doamna învăţătoare hotărăsc să îi dea lui Bulă un test, iar dacă 

acesta va trece, va fi mutat în clasa a treia, iar dacă nu, va trebui să 

rămână în clasa întâi şi să se poarte frumos. 

   DIRECTORUL: Cât fac 3 x 3? 

   BULĂ: 9. 

   DIRECTORUL: Cât fac 6 x 6? 

   BULĂ: 36. 

   DIRECTORUL: Cât fac 9 x 9? 

   BULĂ: 81. 

   Şi tot aşa, Bulă răspunde la toate întrebările la care un elev de 

clasa a treia ar trebui să ştie să răspundă.  

   Bulă părea să se descurce foarte bine. Directorul, privind spre 

învăţătoarea acestuia, îi spune: 

   DIRECTORUL: Cred că Bulă poate să fie mutat direct în clasa a 

treia. 

   Învăţătoarea, cunoscând tendinţa micului Bulă spre lucruri ce au 

legătură cu sexul, vrea să-l prindă pe picior greşit. 

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Lăsaţi-mă şi pe mine să îi pun câteva întrebări, 

înainte de a lua o asemenea decizie. Atât directorul, cât şi Bulă sunt 

de acord, iar învăţătoarea îşi începe întrebările: 
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   ÎNVĂŢĂTOAREA: Ce are vaca patru şi eu am numai două? 

   BULĂ: Picioare. 

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Ce ai tu în pantaloni, iar eu nu am? 

   Ochii directorului se măresc, dar nu apucă să îl oprească pe Bulă 

să răspundă.  

   BULĂ: Buzunare. 

   Directorul răsuflă uşurat şi trage concluzia: 

   DIRECTORUL: Cred că ar trebui să îl mutăm în clasa a cincea, 

pentru că, sincer, eu nu aş fi ştiut să răspund la ultimele două 

întrebări !... 

 

  

   Inspecţie la clasa lui Bulă. Învăţătoare pune o întrebare la limba 

engleză, dar nimeni nu ştie răspunsul. Ca de obicei, Bulă stătea în 

ultima banca, iar în spatele lui s-a aşezat, din întâmplare, 

inspectorul.  

   Inspectorul, fascinat de corpul tinerei învăţătoare, exclamă în 

şoaptă:  

   INSPECTORUL: Mamă... ce funduleţ are asta!  

   Bulă, crezând că acesta este răspunsul corect al frazei ce trebuia 

tradusă, ridică mâna şi, în cele din urmă, neavând încotro, 

învăţătoarea îl pune să răspundă.  

   BULĂ: Ce funduleţ are asta! 

   Învăţătoarea se face neagră de furie şi vrea să îl dea afară. 

Dezamăgit, Bulă se întoarce spre inspector:  

   BULĂ: De ce sufli, dacă habar n-ai? 

 

  

   La şcoala lui Bulă se anunţă mare bal mascat, iar învăţătoarea le 

cere elevilor să se costumeze în câte un fruct.  

   Un copil vine deghizat în prun, altul - în nucă, altul - în cireş, altul - 

în păr, dar Bulă, vrând să fie original, întârzie cu costumatul.  
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   Până la urmă, îşi bagă un furtun în cur şi îşi montează un duş pe 

cap, şi apare şi el la bal.  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Păi tu în ce te-ai deghizat, măi?  

   BULĂ: Într-un curcuduş! 

 

  

   Bulă, în clasa întâi, e înnnebunit după învăţătoare şi se tot uită ca 

disperatul la ea. La un moment dat, învăţătoarea, exasperată de 

privirile lui Bulă, se ridică în picioare şi i se adresează:  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bulă ce ai de ce te tot uiti la mine?  

   BULĂ: Doamna învăţătoare, mânca-ţi-aş, aşa te-aş face o dată!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Afară!  

   Bulă dă să iasă afară, la care învăţătoarea:  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bulă, nu tu, clasa! 

 

  

   Bulă este în clasa întâi, iar învăţătoare e gravidă. Curios, o 

întreabă ce are în burtă. Învăţătoarea, mirată de întrebare, îi 

răspunde că are aer. Bulă înţelege ce înţelege.  

   În drum spre casă, Bulă se întâlneşte cu doi îndrăgostiţi şi se duce 

repede la tip şi-i strigă în gura mare:  

   BULĂ: Nene, eu ştiu ce are prietena ta în burtă!  

   Omul, amuzat, se gândea că, probabil, ştie ce are: fată sau băiat.  

   TIPUL: Spune-mi la ureche, puişor!  

   BULĂ: Aer!  

   TIPUL (enervat): Dar tu ce crezi, că scula mea e pompă de 

bicicletă?!  

 

  

   Învăţătoarea le spune fetelor din clasă că, atunci când Bulă spune 

o prostie, să iasă fuga din clasă. Începe ora şi doamna învăţătoare îi 

întreabă pe elevi ce s-a construit mai recent pe strada lor.  
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   MARIA: Pe strada mea s-a construit o librărie.  

   IONEL: Pe strada mea s-a construit un bar.  

   Vine rândul lui Bulă. 

   BULĂ: Pe strada mea s-a construit o casă de toleranţă.  

   La aceste vorbe, fetele din clasă o iau la fugă.  

   BULĂ: Unde fugiţi, curviţelor, că încă nu se fac angajări!   

 

  

   Într-o zi, învăţătoarea îi întreabă pe Bulă şi pe Strulă cu ce se 

ocupă părinţii lor.  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Ştrulă, ce e tatăl tău?  

   ŞTRULĂ: Gropar!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Nu se spune gropar, Ştrulă, se spune funcţionar 

la pompele funebre. Dar tatăl tău, Bulă, ce e?  

   BULĂ: DJ la mistic club!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA (mirată): Ce-i aia?  

   BULĂ: Clopotar şi cantor la biserică. 

  

  

   Bulă era corigent în clasa a IV-a, la matematică.  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bulă, daca vrei să te trec, spune-mi, cât fac 4+3!  

   BULĂ (numărând pe degete): 7, doamna învăţătoare!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Nesimţitule, în clasa a IV-a numeri pe degete? 

Bagă mâinile la spate! Spune-mi, cât fac 4+4?  

   Bulă se întoarce când pe o parte, când pe alta, numărând, pe 

ascuns, pe degete.  

   BULĂ: 8, doamna învăţătoare!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Nesimţitule, bagă mâinile în buzunar! Cât fac 

5+5?  

   Bulă numără degetele prin buzunare.  

   BULĂ: 11, doamna învăţătoare! 
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   Elevii au de învăţat pe dinafară poezia “Şi dacă...”, de Mihai 

Eminescu. Învăţătoarea îi ascultă pe toţi elevii şi, în final, ajunge la 

Bulă.  

   BULĂ: Şi dacă ramuri bat în geam... Şi dacă ramuri bat în geam... 

Mă enervez şi tai copacul!  

 

  

   Bulă desenează o muscă pe catalogul clasei. Învăţătoarea o vede 

şi încearcă să o ucidă, până îşi dă seama că e desenată, şi că numai 

Bulă putea să facă o asemenea trăznaie. Aşa că-i spune elevului 

Bulă se se prezinte a doua zi cu taica-său la şcoală.  

   A doua zi, învăţătoarea îi povesteşte tatălui lui Bulă toată istoria 

cu musca, revoltată.  

   TATĂL LUI BULĂ: Asta nu-i nimic! Mie mi-a desenat un butoi cu 

bere, am stat toată ziua la rând să prind şi eu o halbă. 

 

  

   Învăţătoarea îi întreabă pe elevi ce animale au prins pentru ora de 

zoologie.  

   ELEV1: Eu am prins o vrabie! 

   ELEV2: Eu am prins o broască!  

   BULĂ: Eu am prins doi iepuri! 

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Doi?!  

   BULĂ: Da, doamna învăţătoare, doi am prins!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Şi cum i-ai prins?  

   BULĂ: Regulându-se! 

 

  

   Ora de istorie.  

   PROFESORUL: Cine a fost Mihai Viteazu?  

   BULĂ: Amza Pelea. 
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   Mama lui Bulă îi verifica adesea temele lui Bulă. Într-o zi, găsi o 

pagină liberă în caietul de matematică.  

   MAMA LUI BULĂ: Bulă, dar, n-ai scris nimic pe pagina asta!  

   BULĂ: Mamă, asta  e pagina de calcul cu mintea!  

 

  

   Bulă, la ora de anatomie.  

   PROFESOARA: Bulă, ca să nu rămâi corigent, te rog să-mi spui 

până mâine de ce nu râde vaca.  

   Bulă, indignat, pleacă acasă şi îi întreabă pe toţi, dar nimeni nu 

ştie răspunsul. Într-un târziu, se întâlneşte cu bunicu-său şi îl 

întreabă şi pe el. Moşul îi scrie un bileţel, să-l dea profei.  

   A doua zi, Bulă înmânează biletul. Profesoara citeşte cu atenţie.  

   PROFESOARA: Bravo, Bulă, ai 10, te trec clasa!  

   Am citit, peste umărul profesoarei, ce scrisese bunicul lui Bulă: 

“Dragă doamnă, dacă v-ar mulge de două ori pe zi şi v-ar regula o 

dată pe an, v-ar mai veni a râde?”. 

 

  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Bulă, să vină taică-tău mâine la şcoală!  

   BULĂ: Păi, nu poate, pentru ca are diaree!  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: De unde ştii tu asta, Bulă?  

   BULĂ: Am auzit-o aseara pe mama când îi spunea: căcatul ăsta al 

tău nu se mai întăreşte odată?  

 

  

   BULĂ: Mamă, îl vezi pe omul ăla care trece strada acum? Cu nici 

un chip să nu stai de vorbă cu el!  

   MAMA LUI BULĂ: Dar când m-ai văzut tu stând de vorbă cu 

străinii?  

   BULĂ: Niciodată, dar ăla e profesorul meu de matematică.   
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   PROFESORUL DE LOGICĂ: Curtea şcolii are lungimea de 52 de 

metri şi lăţimea de 38 metri. Ce vârstă am eu?  

   BULĂ: 44, d-le profesor, răspunde Bulă.  

   PROFESORUL: Perfect, Bulă. Explică-le şi colegilor tăi cum ai 

apreciat aşa de exact!  

   BULĂ: Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dvs. şi are doar 22!  

 

  

   Profesoara hotărăşte că Bulă are nevoie de lecţii particulare şi îl 

cheamă după-masă la ea acasă.  

   Bulă merge la profesoară acasă, dar ea tocmai făcea un duş. Bulă 

bate la uşă şi profesoara iese din baie fără să-şi ia nimic pe ea.  

   PROFESOARA: Cine-i ?  

   Bulă se uită pe gaura cheii.  

   BULĂ: Creţule, maică-ta-i acasă? 

 

  

   La ora de dirigenţie, profesoara îi întreabă pe copii ce meserii au 

părinţii lor.  

   DIRIGINTA: Tatal tău ce este, Gigele?  

   GIGEL: Parlamentar, doamna dirigintă.  

   DIRIGINTA (cu admiraţie): Bravo! Dar tatal tau, Bulă?  

   BULĂ: Aaaa, păi nici taică-meu nu lucrează... 

 

  

   Altă oră de religie.  

   PROFESORUL: Şi, copii, amintiţi-vă permanent: cei care vor învăţa 

pentru note de 9 şi 10 vor nimeri în rai, cei care vor învăţa pentru 4 

şi 5 vor nimeri în iad, înţelegeţi? 

   BULĂ: Dom’ profesor, să înţeleg că nimeni nu va termina şcoala 

asta viu?! 
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   Ora de educaţie sexuală. Profesorul trebuie să plece şi îl lasă 

responsabil pe Bulă.  

   PROFESORUL: Bulă, te las pe tine, dar să fii cuminte.  

   Vine profesorul dupa 10 minute şi găseşte toate fetele 

dezbrăcate.  

   PROFESORUL (nedumerit): Ce se întâmplă, Bulă?  

   BULĂ: Practica la fete.  

   Mai vine iar profesorul după 10 minute şi găseşte toţi băieţii 

dezbrăcaţi.  

   PROFESORUL (la fel de nedumerit): Acu’ ce se mai întâmplă, Bulă?  

   BULĂ: Practica la băieţi!  

   Mai stă profesorul ce mai stă şi vine iar. Acum elevii fac sex pe 

bănci.  

   PROFESORUL (revoltat): Bulă, e scandalos!  

   BULĂ: Domnule profesor, acum le-am dat lucrare de control.  

   PROFESORUL (luminat): Bine, Bulă!  

   Însă profesorul vede şi doi poponari în spatele clasei.  

   PROFESORUL: Da’ cu ăia ce e, Bulă?  

   BULĂ: I-am prins copiind şi le-am schimbat subiectele.  

   În ultima bancă, un elev se masturba. Profesorul e din nou 

nelămurit.   

   PROFESORUL: Băi Bulă!  

   BULĂ: Ăla e baiatul directorului. Lui i-am dat mai uşor.  

 

  

   Bulă are o temă complicată de pregătit pentru a doua zi, trebuind 

să raspundă la patru întrebări.  

1. Ce face Bulă când un om stă la rând la pâine?  

2. Ce face când doi oameni se bat?  

3. Ce face când pleacă un vapor din port?  

4. Ce face cand un copil se îneacă?  
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   Bulă îl solicită pe tatăl său să-l ajute la temă. Tatăl său punctează.  

1. Îşi aşteaptă rândul.  

2. Cheamă poliţia să-i împrăştie.  

3. Scoate batista şi îşi ia la revedere.  

4. Aruncă frânghia şi-l trage la mal.  

   Merge Bulă la şcoală cu răspunsurile învăţate, însă încurcă ordi-

nea lor. Răspunsurile lui sunt următoarele:  

1. Când stai la rând, chemi poliţia să-i împrăştie.  

2. Când doi se bat, îţi aştepţi rândul.  

3. Când pleacă un vapor, arunci frânghia şi-l tragi la mal.  

4. Când un copil se îneacă, scoţi batista şi-ţi iei la revedere. 

 

  

   Bulă, la ora de biologie. 

   PROFESOARA: Măi Bulă, zi şi tu un nume de pasăre.  

   BULĂ: Uliu.  

   PROFESOARA: Bravo, Bulă. Şi cum face uliul?  

   BULĂ: Doamna profesoară, e o poveste destul de lungă...  

   PROFESOARA: Ia zi, măi Bulă!  

   BULĂ: Păi, în antichitate, uliul era o pasăre foarte mare, având 

nişte picioare cam mici şi nişte coaie cam mari, şi, când ateriza, 

făcea: “uliu, uliu, uliu”. De durere. 

 

  

   PROFESORUL: Numim hoţ pe cel care ia proprietatea altuia. 

   Profesorul îl priveşte insistent pe Bulă, care se joacă cu un creion.  

   PROFESORUL: Bulă, tu nu eşti atent!  

   BULĂ: Ba sunt, domnule profesor!  

   PROFESORUL: Atunci, spune-mi, ce aş fi eu dacă ţi-aş scoate din 

buzunar o sută de lei?  

   BULĂ: Vrăjitor, domnule profesor! 
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   Vine şi ora de engleză...  

   PROFESOARA: Copii, cine-mi spune cum se zice la pisică în engleză 

are un zece!  

   ELEV1: Za cat!  

   PROFESOARA: Bravo, ai un zece! Dar cine ştie cum se zice la căţel 

în engleză, primeşte doi de zece!  

   ELEV2: Za dog!  

   PROFESOARA: Bravo, ai doi de zece. Dar, măi copii, mă, cine ştie 

cum se zice la căldură are media zece pe anul ăsta!  

   BULĂ: Za duf!   

 

  

   La ora de fizică, profesorul testează elevii.  

   PROFESORUL: Cine îmi poate spune ce este vidul?  

   BULĂ: - Dom’ profesor, am în cap, dar nu vă pot spune... 

 

  

   PROFESORUL: Bulă, poţi să-mi spui ce înseamnă abstract? 

   BULĂ: Da, domnule profesor. Ceea ce nu se poate atinge.  

   PROFESORUL: Bine, Bulă. Poţi să-mi dai şi un exemplu?  

   BULĂ: Fierul încălzit. 

 

  

   Clasa lui Bulă are inspecţie. Inspectorul pune următoarea în-

trebare:  

   INSPECTORUL: Copii, ce faceţi dacă sunteţi într-o pădure şi vine 

ursul?  

   Bulă ridică mâna. Profesoara e îngrozită, dar inspectorul deja a 

observat mâna ridicată.  

   INSPECTORUL: Să răspundă cel din ultima bancă.  

   PROFESOARA (ameninţătoare): Bulă, răspunde frumos!  
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   BULĂ: Păi, încep să alerg către un copac.  

   INSPECTORUL: După aceea, ce faci?  

   BULĂ: Mă urc în copac.  

   INSPECTORUL: Şi dacă ursul se urcă şi el pe copac?  

   BULĂ: Mă sui până în vârful copacului.  

   Profesoarei nu-i vine să creadă că până acum Bulă a răspuns aşa 

frumos, că nu a spus nicio prostie.  

   INSPECTORUL: Şi dacă ursul se suie şi el până în vârful copacului?  

   BULĂ: Sar din copac.  

   INSPECTORUL: Şi dacă sare şi ursul?  

   BULĂ: Alerg la un alt copac.  

   INSPECTORUL: Şi dacă aleargă şi ursul după tine?  

   BULĂ: Mă urc în copac.  

   INSPECTORUL: Şi dacă se urcă şi el în copac?  

   BULĂ: Atunci mă sui până în vârful copacului.  

   INSPECTORUL: Şi dacă se suie şi el până în vârful copacului?  

   BULĂ (descumpănit şi revoltat): Mai du-te dracului, tu ţii cu ursul? 

 

  

   PROFESORUL: Bulă, tu ce mănânci dimineaţa?  

   BULĂ: Beau două-trei căni de ceai.  

   PROFESORUL: Vezi că o să avem o vizită de lucru în şcoală.  

Dacă eşti cumva întrebat cum o duci şi ce mănânci, să spui că 

dimineaţa serveşti zilnic biftec. Ai să ţii minte?  

   Bulă promite că da. Şi, într-adevăr, nimerindu-se să fie întrebat ce 

mănâncă înainte să plece la şcoală, eminentul şcolar răspunde 

mândru:  

   BULĂ: Biftec!  

   ŞEFUL COMISIEI (admirativ): Bravo! Dar văd că eşti voinic, asta 

înseamnă că îţi trebuie un biftec mare de tot, nu-i aşa?  

   BULĂ: Da! Unul de două-trei căni. 
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   PROFESORUL DE RELIGIE: Bulă, câte porunci există?    

   BULĂ: Zece, domnule profesor.  

   PROFESORUL: Şi ce se întâmplă, dacă nu respecţi una dintre ele?  

   BULĂ: Rămân nouă... 

 

  

   Ora de geografie. 

   PROFESORUL: Cine a zis că pământul se învârte? 

   ELEV: Galileo Galilei. 

   PROFESORUL: Când? 

   BULĂ: Când ieşea de la cârciumă... 

  

  

   Clasa lui Bulă îl supără pe directorul şcolii. După pauză, intră 

profesoara, iritată la culme, în clasă şi începe să urle la ei.  

   PROFESOARA: Sunt foarte supărată pe voi, să nu vă mai văd, gata, 

luaţi-vă boarfele şi plecaţi acasă. 

   Bulă, din spatele clasei, protestează.  

   BULĂ: Doamna profesoară, eu nu pot să plec!  

   PROFESOARA: De ce, Bulă?  

   BULĂ: Doamna profesoară, boarfa mea iese la unu!  

 

  

   Într-o zi, Bulă vine la şcoală cu ochii vineţi.  

   DIRIGINTA: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?  

   BULĂ: Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi 

intrase fusta în fund şi i-am scos-o; şi uite că mi-a învineţit ochiul 

stâng.  

   DIRIGINTA: Dar dreptul?  

   BULĂ: Păi, dacă am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc. 
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   O colegă de-a lui Bulă se plânge la şcoală că Bulă o tot pipăie. 

   COLEGA: Doamna dirigintă, Bulă mă tot pipăie.  

   Diriginta îl chemă pe Bulă imediat. 

   DIRIGINTA: Măi Bulă, tu ai pipăit-o pe fata asta!  

   BULĂ: Nu doamna dirigintă, să moară mama!  

   Ajunge Bulă acasă, maică-sa moarta. Episodul se repetă câteva 

zile la rând. Bulă se jură “să moară sora”, “să moară bunicul”, iar 

când ajunge acasă, sora şi bunicul sunt morţi. Dar colega se plânge 

în continuare de tratamentul pe care i-l aplică Bulă, iar diriginta se 

satură de minciunile acestuia. 

   DIRIGINTA: Bă Bulă, nu mai suport să tot vină fata asta la mine 

zicând că o tot pipăi. Acum, dacă mai minţi, te bag la şcoala de 

corecţie.  

   Bulă cade pe gânduri, dar tot găseşte răspuns.  

   BULĂ: Să moară tata dacă am pipăit-o!  

   Ajuns acasă, îl găseşte pe taică-său plângând.  

   TATĂL LUI BULĂ: Măi Bulă, nu mai suport, umblă moartea p-aici 

ca la ea acasă, acu’ a murit şi vecinul... 

 

  

   PROFESORUL: Cea mai mare dintre păsările cu piciore lungi este 

barza.  

   BULĂ: Lăsaţi poveştile, dom’ profesor! Suntem destul de mari ca 

să ştim că barza nu există! 

 

  

   Toţi copiii de la Bulă din clasă au Mercedes. El are bicicletă, dar le 

zice copiilor că are şi el Mercedes. Într-o zi, Bulă întârzie la şcoală.  

   PORTARUL: De ce ai întârziat, Bulă?  

   BULĂ: A căzut lanţul de la maşină şi a trebuit să-l pun la loc! Mi-a 

luat mult timp! 
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   La geografie. 

   PROFESORUL: Bulă, de ce este cunoscut Columb?  

   BULĂ: Pentru că s-a dus în America fără viză. 

 

  

   DIRIGINTA: Bulă, cum îţi imaginezi tu şcoala ideală?  

   BULĂ: Închisă, doamnă, închisă! 

 

  

   Ultima zi de şcoală.  

   DIRIGINTA: Copii, astăzi spunem bancuri! 

   Bulă, tot cu mâna pe sus. Diriginta îi dă cuvântul.  

   BULĂ: S-a dus tata în pădure la lemne şi, tăind la ele acolo, o 

aşchie l-a nimerit drept în cur...  

   DIRIGINTA: Bulă, spune şi tu mai pe ocolite...  

   BULĂ: Deci, s-a dus tata la lemne şi sări o aşchie, îl ocoli, îl ocoli şi 

până la urmă tot în cur îl nimeri! 

 

  

   O profesoară nouă încearcă să facă puţină psihologie cu elevii. 

   PROFESOARA: Cine crede că e prost, să se ridice în picioare! 

   După câteva secunde, se ridică în picioare Bulă. 

   PROFESOARA: Poţi să ne spui de ce crezi că eşti prost? 

   BULĂ: Nu cred că sunt prost, doamnă, dar îmi părea rău să staţi în 

picioare numai dumneavoastră...     

 

  

   Ora de biologie.  

   PROFESOARA: Copii, ştiţi că stamina şi pistilul la flori sunt organe 

de reproducere?  

   BULĂ (stupefiat): Să-mi bag piciorul... şi eu le miroseam! 
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   Mică publicitate şcolară semnată Bulă: 

 Pierdut punctualitate la ore. 

 Fac schimb de ceasuri rămase în urmă cu caiete uitate în 

bancă. 

 Elev serios, ofer cele mai avansate şi rapide metode de 

rupt scaune şi sfâşiat perdele. 

 Ofer consultaţii de specialitate pentru începători în ale 

scrisului pe bancă. 

 Adresaţi-vă cu încredere! Posed cele mai variate metode 

de motivare a absenţelor nemotivate: 

- am fost bolnav(ă); 

- sunt bolnav(ă) o dată pe lună; 

- mi s-a rupt mătura; 

- n-a cântat cocoşul; 

- mi-a murit cucul de la ceas ş.a.m.d. 

 Pierdut timp liber, îl declar nul. 

 Execut la comanda fiţuici la orice materie şi orice mărime. 

Garantez nota peste 5. 

 Dau lecţii de chiul, garantez scăderea notei la purtare. 

 Schimb urgent loc în bancă. De preferat liceele Şaguna, 

Unirea, exclus Astra, Auto. Rând la geam, 7/7, căptuşit cu 

gumă de mestecat pe interior, include fiţuici la bio şi latină 

şi un caiet uitat în pupitru, două lecţii la istorie pe bancă, 

puţin scrijelită în partea dreaptă. 

 Sculptor în lemn de bancă de şcoală, distins cu scăderea 

notei la purtare şi menţiune pentru părinţi, vând unelte 

perfecţionate. 

 

  

   PROFESOARA: Eu copiez, tu copiezi, el copiază. Ce timp este Bulă? 

   BULĂ: Timpul tezelor, profa! 
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   Profesoara le spune elevilor:  

   - Eu vă voi arăta un obiect şi voi îmi spuneţi primul lucru la care vă 

gândiţi când îl vedeţi.  

   Primul obiect, o batistă albă fluturând.  

   GIGEL: Eu mă gândesc la un război care se termină.  

   ANDREEA: Eu mă gândesc la un prieten drag care pleacă.  

   BULA: Eu mă gândesc la sex.  

   În clasă, stupefacţie.  

   PROFESOARA: Cum te poţi gândi la aşa ceva când vezi o batistă 

albă fluturând?  

   BULĂ: Mie puteţi să-mi fluturaţi şi un tramvai, că eu tot la sex mă 

gândesc!  

 

  

   Bulă, la maturitate. Bulă tocmai iese din sediul miliţiei judeţene 

şi, epuizat, se sprijină de un pom. Un trecător se apropie de el.  

   TRECĂTOR: Nu vă supăraţi, nu ştiţi unde se bate la maşină?  

   BULĂ: Nu ştiu, pe mine m-au bătut manual... 

 

  

   MAMA LUI BULĂ: Bulă, ce faceţi voi pe la casa de nebuni?  

   BULĂ: Sărim în cap la bazinul de înot.  

   MAMA LUI BULĂ: Deci îi frumos. Dar doctorul nu ţi-a zis nimic, 

ceva despre cum ai progresat?  

   BULĂ: Nu, singurul lucru care mi l-a zis îi că, dacă sunt cuminte, 

îmi pune şi apă în bazin.  

 

  

   Q: Cum se cheamă hainele lui Bulă?  

   A: Bulendre!   
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   Q: Cum se numesc emoţiile lui Bulă?  

   A: Bulversări!  

 

  

   MAMA LUI BULĂ: Unde mergi, Bulă? 

   BULĂ: La cor! 

   MAMA LUI BULĂ: Şi ce faci acolo? 

   BULĂ: Bem coniac şi jucăm table. 

   MAMA LUI BULĂ: Şi când cântaţi? 

   BULĂ: Pe drum, la întoarcere! 

 

  

   Bulă se duce la poştă să trimită o scrisoare în străinătate.  

   FUNCŢIONARA: Par avion?  

   Bulă o priveşte cu atenţie.  

   BULĂ (decis): Nu, nu păreţi!   

 

  

   Din buletinul lui Bulă reieşea:  

   Numele: Bulă.  

   Prenumele: Vasile.  

   Sexul: Enorm. 

 

  

   Într-o zi, vine Bulă acasă fericit foc. Taică-său, curios, îl chestio-

nează despre motivul bucuriei sale.  

   BULĂ: Tată, astăzi am avut prima experienţă sexuală, mărturiseşte 

Bulă cu zâmbetul pe buze.  

   TATĂL LUI BULĂ: Serios? Ia stai şi spune-mi cum a fost...  

   BULĂ: Nu pot, mă, tată, că mă doare curu’. 
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   Q: Ce-i plac mai mult şi mai mult lui Bulă?  

   A: Bulanele!  

 

  

   Bulă se duce la o farmacistă şi întreabă:  

   BULĂ: Doamnă ce îmi puteţi da pentru o erecţie permanentă ?  

   FARMACISTA: Masă, casa şi 1000$ pe lună. 

  

  

   Război cu nemţii. Bulă se ascunde într-o fântână. Un neamţ vrea 

să facă la fel. El strigă în fântână, iar Bulă face pe ecoul.  

   NEAMŢUL: E cineva acolo?  

   BULĂ: E cineva acolo?  

   NEAMŢUL: Mai bine mă duc în pădurice...  

   BULĂ: Mai bine mă duc în pădurice...  

   NEAMŢUL: Mai bine arunc o grenadă...  

   BULĂ: Mai bine te duci în pădurice!  

 

  

   Bulă conducea maşina pe autostradă.  

   Deodată, îl sună soţia la telefonul celular.  

   SOŢIA: Bulă, să ai grijă, că am auzit la radio că pe autostrada pe 

care mergi tu cu maşina e unul care merge pe contrasens.  

   BULĂ: Păi da, nu-i numai unul, sunt sute...   

 

  

   Bulă i se confesează unei femei într-un bar. 

   BULĂ: Visez să fiu miliardar, ca tatăl meu. 

   FEMEIA: Tatăl tău este miliardar?  

   BULĂ: Nu! Şi el visează! 
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   Bulă primeşte o vizită de la un verişor de-al lui de la ţară, novice în 

agăţat.  

   - Bulă, cum să fac şi eu să mă întâlnesc cu o fată?  

   BULĂ: Bă, te duci într-un bar şi, dacă vezi pe una stând picior 

peste picior, mergi la ea şi-i spui: “Ce picior frumos ai!” şi ea îţi va 

zice că de fapt are două. După aia, tu îi zici: “Ce faci între unu şi 

două?”. Şi gata, ai agăţat-o!  

   Vărul lui Bulă înţelege cum stă treaba şi merge într-un bar; acolo, 

vede o fată stând picior peste picior şi îi zice: “Ce picior frumos ai!”. 

Fata îi răspunde că are, de fapt, două picioare, dar vărul, în loc să o 

întrebe cum l-a învăţat Bulă: “Ce faci între unu şi două?”, vrea să 

pară mai inteligent şi întreabă: “Ce faci între 13 şi 14?”. La care 

gagica îi zice: “Da’ ce, mă, mă-ta e caracatiţă?”. 

 

  

   Q: Ce îşi zice Bulă când a încurcat-o?  

   A: Am îmbulinat-o! 

 

  

   Bulă şi Iţic se hotărăsc să plece în Germania, să facă trafic de 

veveriţe. Neştiind unde să le pună, le ascund în chiloţi.  

   La graniţă, Bulă trece şi pe Iţic îl prinde.  

   Bulă îl vizitează la puşcărie. 

   BULĂ: Bă, Iţic, cum de te-au prins?  

   IŢIC: Bă, Bulă, când mi-a confundat gaura fundului cu scorbura, 

am rezistat. Când mi-a confundat coaiele cu nucile, iar am rezistat.  

Dar când a vrut să bage nucile în scorbura, n-am mai rezistat! 

 

  

   Q: Cum îl cheamă pe Bulă când e nasol?  

   A: Bulangiu! 
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   La un moment dat, soţia lui Bulă, gravidă, se trezeşte în miez de 

noapte şi îi cere melci.  

   BULĂ: Dar unde vrei să găsesc eu melci la ora asta?  

   SOŢIA LUI BULĂ: Nu ştiu, dar eu vreau melci!  

   Pleacă Bula, începe să caute la toate magazinele din oraş, dar nu 

găseşte. Într-un sfârşit, intră într-un bar, iar acolo, surpriză!, melci.  

   Ospătara e o blondă superbă şi dotată. Începe să-i facă avansuri. 

Bulă, că tot omul, nu-i rezistă şi o pune cu ea. Într-un târziu, pleacă 

acasă, iar pe drum începe să se gândească ce să-i spună nevastei.  

   Ajungând în faţa uşii, el aruncă pe trotuar cutia în care se aflau 

melcii. Soţia, auzind zgomot afară, ieşi să vadă cine e. 

   SOŢIA LUI BULĂ: Bulă, dar de ce ai stat atâta?  

   BULĂ: Haideţi puişori, că mai avem un pic.  

  

  

   Era odată Bulă şi găseşte o grenadă. Nu ştia ce e şi a băgat-o în 

gură. Se întâlneşte cu Ştrulă şi Bulă îl întreabă pe el, poate e mai 

deştept. Ştrulă îi cere grenada lui Bulă şi o băga şi el în gură. Bulă 

vede cuiul şi îl trage. Grenada explodează, făcându-i lui Ştrulă o 

gură până la urechi.  

   BULĂ: Râzi tu, râzi, dar eu m-am speriat! 

 

  

   Merge Bulă la mormântul lui soacră-sa şi spune:  

   BULĂ: Ce trista-i viaţa fără tine, aş vrea să te mai văd odată.  

   Chiar atunci, o cârtiţă mişcă pământul.  

   BULĂ: Na, nu mai poate omul nici să glumească?!  

 

  

   Q: Ce a făcut Bulă în vara asta?  

   A: Bulion! 
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   Pe scările Parlamentului, Bulă se loveşte de Ciorbea.  

   CIORBEA: De ce nu te uiţi pe unde mergi?  

   BULĂ (indignat): Dar tu de ce nu mergi pe unde te uiţi?  

  

  

   Bulă, beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Gu-

vernului. Vine la el un poliţist.  

   POLIŢISTUL: Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.  

   BULĂ: De ce, domnule poliţist?  

   POLIŢISTUL: Deoarece este sediul Guvernului.  

   BULĂ: Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, 

senatorii şi miniştri.  

   Apare şi nevasta lui Bulă.  

   SOŢIA LUI BULĂ: Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie, 

cumpără toate rahaturile.  

 

  

   Bulă se întoarce acasă foarte trist, după ce plecase să ceară mâna 

prietenei sale. Văzându-l supărat, tatăl său îl întreabă: 

   - Ce s-a întâmplat, Bulişor, te-a refuzat? 

   - Da... Mi-a tras şi o palmă! 

   - Cum aşa? Nu i-ai spus cum te-am învăţat eu? “Draga mea, 

timpul se opreşte în loc pentru mine când privesc în ochii tăi!” 

   - Vai! Asta era! Am greşit formularea. I-am spus: “Ai o faţă de mi 

se opreşte ceasul!”. 

 

  

   Bulă merge pe stradă şi se întâlneşte cu Ştrulă.  

   ŞTRULĂ: Mă, Bulă, hai să-ţi bat un cui în cap, vrei?  

   BULĂ: Ce mă, Ştrulă, eşti nebun? Dacă dai pe lângă şi îmi spargi 

capul? 
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   Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.  

   BULĂ: Ce faci bunicule? Tu de ce eşti aici?  

   BUNICUL: Păi, am pescuit fără permis...  

   BULĂ: Şi cât ţi-au dat?  

   BUNICUL: 25 de ani.  

   BULĂ: Nu se poate, ai mai făcut tu ceva...  

   BUNICUL: Păi, am pescuit cu dinamită...  

   BULĂ: Şi? Ce ai prins?  

   BUNICUL: Ei... Trei ştiuci aşa, de vreo 30 cm, doi şalăi de vreo 

50cm şi vreo... şase scafandri, aşa, mai mititei.    

   

  

   Bulă, pe câmpul de instrucţie. După câteva comenzi neexecutate 

de Bulă, căpitanul strigă:  

   CĂPITANUL: Aviaţie inamică la joasă înălţime!  

   Tot plutonul ia poziţia regulamentară, numai Bula rămâne în 

poziţia de drepţi în mijlocul câmpului.  

   CĂPITANUL: Ce faci, Bulă?  

   BULĂ: Mă adăpostesc, sub un copac.  

   CĂPITANUL: Dar unde vezi copaci?  

   BULĂ: Dar unde vedeţi dumneavoastră avioane?  

 

  

   Sună telefonul.  

   VOCE: Alo? Casa Bulă?  

   BULĂ: Doar Bulă, casa a luat-o apele ieri.  

 

  

   La un spital de nebuni, doctorul se plimba prin grădină să vadă 

cum reacţionează pacienţii la tratamente. Vede un pacient trăgând 

după el o cărămidă legată cu sfoară.  
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   DOCTORUL: Ce faci, omule?  

   PACIENT 1: Păi ce să fac, îl plimb pe Azorel.  

   Mergând mai departe, doctorul vede un pacient cu o mătură în 

mână.  

   DOCTORUL: Ce faci, măi omule?  

   PACIENT 2: Mă plimb cu prietena.  

   Apoi îl vede pe Bulă cu o conservă legată cu sfoară. 

   DOCTORUL: Ce faci, Bulă?  

   BULĂ: Târâi conserva asta după mine, dom' doctor.  

   DOCTORUL: Bine, măi Bulă, dar asta e o conservă?  

   BULĂ: E conservă dom' doctor, ce să fie?  

   DOCTORUL (uimit): Bulă, văd că la tine a avut efect tratamentul, 

poţi să pleci acasă! 

   Bulă iese pe poarta spitalului şi, după colţ, trage un şut cu piciorul 

în conservă şi zice mândru:  

   BULĂ: Marş de-aicea, că i-am păcălit!  

 

  

   Noaptea târziu, lângă un bar. Peste tot linişte, dar, deodată, iese 

Bulă, înjurând şi mort de beat. Trece strada printr-un loc nemarcat.  

   Un poliţist îl vede şi-i spune să se întoarcă.  

   BULĂ: M-aş întoarce, dom’ poliţist, dar nu mai am bani.  

 

  

   Bulă şi Ştrulă mergeau pe stradă. La un moment dat, văd un 

bordel.  

   BULĂ: Intru şi eu să văd cum este!  

   Iese peste 15 minute.  

   BULĂ: Este naşpa, bă, mai bună îi nevastă-mea.  

   Intră şi Ştrulă. Iese şi el peste 15 minute.  

   ŞTRULĂ: Ai avut dreptate, mai bună îi nevastă-ta!  
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   Bulă a fost duminică la biserică şi preotului nu i-a venit să creadă. 

Nu-l văzuse în viaţa lui pe Bulă în biserică. După slujbă, preotul l-a 

prins din urmă şi i-a zis: 

   - Bulă, mă bucur că ai venit la slujbă! Ce te-a determinat să vii, în 

cele din urmă? 

   Bulă răspunse, cu sinceritate:  

   - Părinte, acum ceva vreme mi-am pierdut pălăria şi iubesc acea 

pălărie. Ştiu că şi Gheorghe are una fix la fel şi ştiu că vine la 

biserică în fiecare duminică. De asemenea, ştiu că trebuie să şi-o 

dea jos în timpul slujbei şi că, probabil, o va lăsa în cuierul de la 

intrare. Aşa că, urma să plec mai devreme şi să-i fur pălăria. 

   Preotul, puţin mirat, continuă:  

   - Păi, Bulă, văd că nu i-ai furat pălăria lui Gheorghe. Ce te-a făcut 

să te răzgândeşti?! 

   - Păi, după ce am auzit predica despre cele zece porunci, m-am 

decis că nu este nevoie să-i mai fur pălăria lui Gheorghe. 

   Cu lacrimi în ochi, preotul i-a zâmbit lui Bulă.  

   - După ce am vorbit despre «Să nu furi!», te-ai decis că preferi să 

stai fără pălărie decât să arzi în iad? Este minunat, Bulă! 

   Bulă a dat uşor din cap, apoi a spus:  

   - Nu, părinte, după ce aţi vorbit despre «Să nu preacurveşti!», mi-

am adus aminte unde mi-am lăsat pălăria. 

 

  

   Bulă, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima 

lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea: “Mai mult 

şi mai bine, Bulă!”. A doua, profesoară: “Repetă, Bulă!”. A treia, 

farmacistă, îl înnebunise: “Bulă, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz 

şi seara”. Dar acum, cu a patra, Bulă avu noroc: inginer agronom. A 

fost foarte înţelegătoare: “Bulă, numai când poţi; pentru restul, 

chemăm soldaţii şi studenţii”. 
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   Bunicul lui Bulă moare şi trebuia să-l îngroape. Dar Bulă era sărac, 

ca toţi românii, şi n-avea bani să-l îngroape, aşa că a mers la un 

crematoriu.  

   Ajunge Bulă la crematoriu, se întâlneşte cu funcţionarul de acolo 

şi îl întreabă:  

   BULĂ: Dom’le dragă, dacă eşti bun, îmi spui, te rog, cât costă o 

incinerare, că mi-a murit bunicul şi n-am bani să-l îngrop.  

   FUNCŢIONARUL: O incinerare costă 150.000 de lei.  

   Bulă se scotoceşte prin buzunare, dar nu găseşte numai vreo 

35.000 de lei. 

   BULĂ: Dom’le, n-am decât 35.000 de lei, n-aţi putea să-l pârjoliţi?   

 

  

   Bulă însoţea un orb, care cerşea. La sfârşitul fiecărei zile, câştigul 

era împărţit egal între cei doi, după ce plăteau prânzul. Dar, într-o 

duminică, Bulă s-a gândit să-l sară pe chior de la masă şi-i zice:  

   BULĂ: Chiorule, vezi că eu mă duc să mă piş.  

   Intră Bulă în crâşma, mănâncă, bea o bere şi hai, chiorule! să 

mergem.  

   Pe drum, chiorul, tot amuşinând:  

   CHIORUL: Bulă, tu ai mâncat salam?  

   Bulă se enervează şi-l pune pe chior în faţa unui stâlp, şi-i zice:  

   BULĂ: Sări tare, că-i un şunt.  

   Dă chiorul cu capul de stâlp, la care:  

   BULĂ: Na, fir-ai a dracu’ de chior, a salam ţi-a mirosit, dar a stâlp 

nu? 

 

  

   Bulă la medic. 

   MEDICUL: Cauza bolii dumneavoastră este alcoolul. 

   BULĂ: Vă mulţumesc, doctore, că nu daţi vina pe mine! 



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

 51 

  

   Piaţa Universităţii: Jos Iliescu! Jos Constantinescu! Jos Băsescu! 

   Apare o limuzină neagră, face un tur şi se opreşte în mijlocul 

mulţimii. Din ea coboară un tip îmbrăcat în negru, ochelari negri, 

meserie! Aşteaptă să se adune mai mulţi curioşi.  

   TIPUL ÎN NEGRU: Tu, tu şi tu...  

   BULĂ: Şi eu, şi eu, şi eu!  

   TIPUL ÎN NEGRU: Da, şi tu. Duceţi-vă dracului acasă!  

 

  

   Bulă se uită cu binoclu la o pereche care se sărutau. Ştrulă merge 

acasă şi îl vede pe Bulă când să uită cu binoclu şi îi zice:  

   ŞTRULĂ: Ce faci, mă ? Lasă perechea aia în pace, mai bine te uiţi şi 

tu la soţia ta!  

   BULĂ (tare supărat): Tocmai la ea mă uit!  

 

  

   Se duce Bulă la o prietenă şi-i spune că îi dă 1000 de dolari dacă 

fac sex. Aceasta e de acord. Bulă plăteşte. Se duce şi a doua oară. 

Bulă plăteşte. Şi a treia oară. La sfârşitul actului sexual, prietena îl 

întreabă de ce îi plăteşte atâţia bani. 

   BULĂ: Mi-a dat taică-tău 3000 de dolari să ţi-i dau! 

 

  

   Bulă şi Strula merg să se angajeze. La semnarea contractului, Bulă 

spune:  

   BULĂ: Eu nu ştiu să scriu.  

   SECRETARA: Fă şi tu un semn.  

   Bulă face un X.  

   Urmează Ştrulă la rând şi nici el nu ştie să scrie. Ştrulă face un 0. 

Secretara e foarte mirată.   

   ŞTRULĂ: Pe mine nu mă cheamă că pe el! 
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   Era o dată Bulă în Sahara. Fiindu-i sete, el caută o baltă de apă. 

Bulă găseşte în cele din urmă şi bea apă din ea, dar, apoi, fiindu-i 

foame, începe să pescuiască. Prinde un peştişor auriu şi, când să-l 

mănânce, aude ceva. 

   PEŞTIŞORUL: Nu mă mânca! Pot să-ţi îndeplinesc trei dorinţe! 

   Bulă, auzind acestea, îi şi zice dorinţele: să fie curat; să aibă multă 

apă; femeile să nu poată trăi fără el.  

   A doua zi, Bulă îi reproşează peştişorului auriu că nu i-a îndeplinit 

nicio dorinţă.  

   PEŞTIŞORUL: Cum, dar nu te-am transformat într-un veceu?  

 

  

   Mergea Bulă pe plajă şi observă un tip care era înconjurat de o 

mulţime de piucuţe. Bulă, intrigat, îi cere tipului respectiv un sfat 

pentru a se băga şi el în seamă.  

   TIPUL: Păi, iei un cartof şi îl bagi în slip.  

   A doua zi, apare pe plajă Bulă foarte mândru cu cartoful în slip, 

dar observă că este privit naşpa. Nervos, Bulă se întâlneşte cu tipul 

care i-a dat sfatul.  

   TIPUL: Bulă, dar prost mai eşti! Cartoful trebuie să îl pui în faţă!  

 

  

   Pe Bulă îl scapă căcarea. Merge pe la toate WC-urile publice, dar 

toate sunt ocupate. Se gândeşte el unde să meargă, şi merge şi se 

suie pe biserică şi îi dă drumul la căcare. Iese din biserică popa şi se 

uită în sus. 

   POPA: Ce ne dă Doamne nouă, ce ne dă Doamne nouă?  

   Iar după aceea intră înapoi în biserică. Iese din nou puţin mai 

târziu.  

   POPA: Ce să-ţi dăm ţie, Doamne, ce să-ţi dăm ţie, Doamne?  

   BULĂ (de pe biserică): O hârtie, să mă şterg la fund! 
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   Bulă aude prima dată în viaţă de ecou şi face o excursie la munte, 

să testeze existenţa acestuia. Ajunge Bulă la gura unei prăpăstii şi 

începe să strige:  

   BULĂ: Hai sictir!  

   Nimic, niciun ecou. A doua oară:  

   BULĂ: Hai sictir!  

   Nimic, niciun ecou. A treia oară:  

   BULĂ: Hai sictir!  

   În timp ce striga a treia oară, se dezechilibră şi căzu în prăpastie, 

scăpând numai agăţându-se de o creangă.  

   BULĂ: Ajutor! 

   ECOUL: Hai sictir!  

 

  

   Accident la locul de muncă. Bulă este anchetat în legătură cu 

moartea lui Ion.  

   POLIŢISTUL: Mă, Bulă, cum a murit Ion?  

   BULĂ: Păi, înjura şi Dumnezeu l-a pedepsit.  

   POLIŢISTUL: Cum înjura, mă?  

   BULĂ: Păi, tot zicea: “Dumnezeul mă-tii, nu mai zgâlţâna schela!”.  

 

  

   Se duce Bulă la bordel. Întreabă ce trebuie să facă să primească o 

femeie. I se spune să meargă într-o cabină, să-şi măsoare penisul în 

erecţie şi să strige cu voce tare numărul rezultat în urma 

măsurătorii. Apoi să aştepte, că va veni o fată potrivită.  

   Zis şi făcut. Intra Bulă în cabină şi, la un moment dat, strigă:  

   BULĂ: Şapte! Şapte! 

   Toţi cei care se aflau prin preajmă încep să râdă. O fată care nu 

prea avea clienţi îl ia pe Bulă şi se duc la treabă. După vreo trei ore, 

apare fată toată distrusă, abia mai mergea.  
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   COLEGELE: Ăla cu şapte te-a făcut în halul ăsta?!  

   FATA: Să-l ia dracu’ de tâmpit, că şi-a măsurat diametrul în loc să-

şi măsoare lungimea.  

 

  

   Bulă, însurat de zece ani, nu făcuse sex cu nevasta niciodată. 

Nevasta merge la soacră-sa şi îi spune problema. Soacră-sa îi 

promite că va vorbi cu socrul să-l aranjeze pe Bulă. Socrul o ia pe 

soacra şi pe Bulă seara în cameră.  

   Îl pune pe Bulă să ţină o lumânare în timp ce socrul făcea sex cu 

soacra. Bulă îi spune la un moment dat lui taică-său:  

   BULĂ: Tată, ţine şi tu lumânarea.  

   Taică-său se enervează şi îl trimite acasă, strigându-i:  

   TATĂL LUI BULĂ: Tu fă acasă la tine!  

   Bulă pleacă, seara o ia pe nevastă-sa şi pe un vecin, căruia îi dă 

lumânarea să o ţină.  

   VECINUL (la un moment dat): Bulă, dă-mi şi mie.  

   BULĂ: Ia, mă, că eu nu sunt egoist că tata!  

 

  

 Bulă şi Strula merg în Bucureşti. La un moment dat, se rătăcesc în 

oraşul acela mare. Bulă strigă după Ştrulă, iar Ştrulă strigă şi el după 

Bulă. Poliţiştii, văzând atâta zarvă, îi arestează şi îi duc la aceeaşi 

secţie. Ei se întâlnesc şi îşi zic miraţi: Băi, dar deştepţi mai sunt ăştia 

din Bucureşti, cum ne-au găsit!  

 

  

   Bulă la medic.    

   MEDICUL: Spuneţi-mi, v-a ajutat doctoria ce v-am prescris-o? 

   BULĂ: Ce să vă spun, domnule doctor, e un medicament minune! 

Eu mi-am vindecat reumatismul, băiatul meu nu mai tuşeşte, iar cu 

ce mi-a rămas, mi-am lustruit toată argintăria, de zici că-i nouă! 
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   La o casă de nebuni se primesc ajutoare. Directorul spitalului de 

nebuni îl vede pe Bulă că trage un casetofon legat de o sfoară după 

el şi încă fugea.  

   DIRECTORUL: Ce faci, Bulă?  

   BULĂ: Trag muzicaaaa!  

 

  

   Vine Bulă la taică-său, foarte mulţumit de sine.  

   BULĂ: Tată, am salvat o fată de la viol!  

   TATĂL LUI BULĂ: Bravo, Bulă! Cum ai făcut?  

   BULĂ: Nu mi s-a sculat ! 

   

  

   Într-o zi, Bulă se duce la o fată şi-i spune:  

   BULĂ: Târfo, facem nişte nebunii azi?  

   FATA: Depinde, mă, Bulă! Nu vreau să mă aresteze poliţia...  

   BULĂ: Băi, fato, tu nu eşti zdravănă la cap! Nu e ilegal!  

   FATA: A, păi atunci aduci tu bâta de baseball?  

   BULĂ: O, perversă mai eşti! 

   FATA: De ce, mă Bulă?  

   BULĂ: Facem nişte nebunii cu bâta aia?  

   FATA: Şi să aduci şi cătuşele! Mai mult ca sigur c-o să ne 

trebuiască!  

   BULĂ: Oh, fato! S-a făcut!  

   FATA: Nu vrei să te-mbraci în costum de piele de sex?  

   BULĂ: Piele de sex!  

   FATA: Bine! Ne vedem mâine!  

   BULĂ: Pe mâine, perverso!  

   Bulă se pregăteşte intens. Îşi cumpără o duzină de prezervative şi 

vine acasă la fata aia şi-i arată prezervativele.  

   BULĂ: Gata pentru acţiune?  
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   FATA: Păi, Bulă, nu ştiam că o să punem chestiile alea pe pistoale.  

   BULĂ: Ce...?  

   FATA: Ce cauţi în costumul ăla?  

   BULĂ: A! Păi m-am echipat pentru distrus! Bâta mea, un pistol şi 

chiar un costum de sex!  

   FATA: De unde ai tu costum de sex?  

 

  

   În Bulă fierbeau hormonii. Caută el o tipă o zi întreagă, dar fără 

succes. Cum mergea el bezmetic, dă de coliba unui cioban 

moldovean. Se apropie, o cercetează bine şi vede că în spatele ei 

era o gaură în zid. Fără să mai stea prea mult pe gânduri, îşi 

introduce organul în gaura respectivă. Între timp, vine şi ciobanul 

acasă şi exclamă:  

   CIOBANUL: Of, ce căldura, n-am unde să-mi atârn pălăria. A, ba 

iote-un chiron!  

   După ce-şi atârna pălăria, să culcă cu capul sub pălărie. După 

câteva minute, Bulă îşi termină treaba, îşi scoate instrumentul şi 

pălăria cade pe faţa ciobanului.  

   CIOBANUL: Of şi căldura asta, s-o tochit şi chironul!  

 

  

   Cică pe Bulă îl durea foarte rău cotul. Merge la medic, îşi face o 

groază de analize şi tot nimic. Aude de un cabinet unde se fac 

analize pe un calculator foarte performant. Merge la acesta şi i se 

dă o sticlă de un litru pe care trebuie s-o umple cu urina. Neputând 

s-o umple singur, e ajutat de soţia şi de fiica lui.  

   Primeşte rezultatele:  

 Soţia ta se culcă cu instalatorul.  

 Fiica ta nu mai e virgină de mult.  

 Iar tu nu te mai masturba în baie, că este strâmt şi te 

loveşti la cot.  
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   Stătea Bulă odată în dormitor şi vine nevastă-sa:  

   SOŢIA LUI BULĂ: Hai să facem cum făceam în luna de miere!  

   BULĂ: Bine, mă! Dar stai să mă duc să cumpăr un prezervativ.  

   Ajunge la magazin şi spune:  

   BULĂ: Vreau un prezervativ! De care aveţi?  

   VÂNZĂTOAREA: Verde la 1000 şi negru la 500.  

   BULĂ: Daţi-mi unu la 500!  

   Se duce acasă şi se regulează cu nevasta. După o lună, pleacă în 

armată. După un an, i se naşte un copil negru.  

   Când copilul împlineşte şapte ani, vine şi îl întreabă pe taică-său:  

   BULIŞOR: Tata, dar eu de ce sunt negru? Restul familiei sunt albi!  

   BULĂ: Taci, mă, dracului, că dacă mai aveam 500, erai verde!  

 

  

   Bulă merge la un magazin.  

   BULĂ: Vreau şi eu un pachet de ţigări BT.  

   VÂNZĂTOAREA: Domnule, avem promoţie, dacă luaţi două BT, 

primiţi unul gratuit!  

   BULĂ: Perfect! Atunci puteţi direct să mi-l daţi pe cel gratis!  

 

  

   Bulă lucrează pe şantier. Trece un om bogat pe acolo. Bulă scapă 

o cărămidă şi strigă:  

   BULĂ: Cade!  

   Bogatul se fereşte şi, drept răsplată, îi oferă jumătate din averea 

sa. După un timp, Bulă se întâlneşte cu Ştrulă, bâlbâitul. Ştrulă e 

curios cum s-a îmbogăţit Bulă. Acesta îi povesteşte de-a fir de păr  

întâmplarea. 

   Ştrulă face şi el la fel, iar, când trece tipul bogat, Ştrulă strigă:  

   ŞTRULĂ: C..c..c.. Na! Că l-am omorît! 
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   Bulă, la medic.    

   MEDICUL: Nu aveţi voie să consumaţi băuturi alcoolice. Acum un 

an v-am spus acelaşi lucru. 

   BULĂ: Desigur, dar am crezut că între timp medicina a mai făcut 

progrese!                                                   

 

  

   Bulă cu Ştrulă sar cu paraşuta. Ştrulă este la prima săritură şi nu 

ştie să deschidă paraşuta.  

   ŞTRULĂ (la 1500 m): Bulă, cum se deschide paraşuta?  

   BULĂ: Lasă că-ţi spun mai târziu.  

   ŞTRULĂ (la 150 m): Bulă, cum se deschide paraşuta?  

   BULĂ: Lasă că-ţi spun eu mai târziu.  

   ŞTRULĂ (la 3 m, disperat): Bulă, cum se deschide paraşuta?  

   BULĂ: Dar ce ai, n-ai mai sărit niciodată de la înălţimea asta?  

 

  

   Cică Bulă şi cu Budaciu se plimbau într-o pădure. 

   BUDACIU: Bulă, eu am impresia că vrei să mi-o tragi.  

   BULĂ: Cum Budaciu, fii om serios!  

   Merg ce mai merg.  

   BUDACIU: Măi Bulă, eu presimt că vrei să mi-o tragi.  

   BULĂ: Termină, băi Budaciu, că nu-i aşa.  

   Mai merg ei ce mai merg.  

   BUDACIU: Hai, măi Bulă, trage-mi-o, să scap de presimţirea asta!  

 

  

   Bulă agaţă o femeie şi o duce acasă. În timp ce o mângâia, 

acesteia îi cade un sân. Dându-şi seama că e leproasă, se agaţă de 

lustră, speriat.  

   FEMEIA (încălzită): Ce faci, cobori sau ţi-o arunc acolo sus? 
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   Pe timpul securităţii, Bulă dă un telefon la securitate şi spune că 

Ştrulă ascunde valută în lemnele din spatele casei.  

   Apoi îi dă telefon lui Ştrulă şi îi spune:  

   BULĂ: Mă, Ştrulă, vezi că am trimis pe cineva să-ţi taie lemnele!  

   ŞTRULĂ: Da? Pe cine?  

   BULĂ: Pe cei care mi-au arăt grădina primăvara trecută!  

 

  

   Generalul încerca să facă preaiubitul său cal să râdă. Într-o zi, 

cheamă toată unitatea şi le spune că cel ce îl va face să râdă pe cal 

va avea două săptămâni libere. Nimeni nu reuşeşte în afară de 

Bulă. Generalul, fiind mulţumit de pofta de râs a calului, îi spune lui 

Bulă că poate pleca două săptămâni în vacanţă. La mijlocul 

vacanţei, Bulă primi un telefon de la General, care îi spuse că va 

avea încă trei săptămâni libere dacă îl va face pe cal să plângă, 

pentru că de atunci calul râdea fără încetare.  

   Bulă veni repede la unitate şi, după numai 2-3 minute, calul se 

puse pe un plâns ca la înmormântare. Mirarea Generalului îl făcu 

pe acesta să întrebe:  

   GENERALUL: Cum reuşeşti tu, Bulă?  

   BULĂ: Cum? Nu-i greu de loc. Prima dată i-am spus că am obiectul 

muncii mai mare ca al lui. Şi acum i-am dovedit-o.  

   

  

   Bulă, împreună cu trei prieteni, cărau pe umeri un sicriu aşezat pe 

cant. Un alt prieten îi întreabă: 

   PRIETENUL: Ce s-a întâmplat? 

   BULĂ: O înmormântez pe soacră-mea. 

   PRIETENUL: Săraca, Dumnezeu să o ierte... Da' de ce nu duceţi 

sicriul cum trebuie? 

   BULĂ: Păi, dacă o duc pe spate, începe să sforăie! 
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   Scrisoarea lui Bulă către fiul său Bulişor: “Salut, fiule! Ce mai faci? 

Sper ca eşti bine. Am vrut să-ţi pun şi ceva bani, dar deja închi-

sesem plicul. Îmi pare rău. Tata.” 

 

  

   Bulă cu un prieten, pe stradă. 

   BULĂ: Când ajung acasă, praf fac chiloţii nevestei! 

   PRIETENUL: De ce, mă, ce te-a apucat? 

   BULĂ: Cum de ce? Mă strâng de mor! 

 

  

   Bulă vine acasă şi îi spune soţiei: 

   BULĂ: Draga mea, de azi vom face sex ca la olimpiadă! 

   SOŢIA (excitată): Vai, Bulă, adică mai intens? 

   BULĂ: Nu, draga mea. 

   SOŢIA (şi mai excitată): Mai repede? 

   BULĂ: Nu. 

   SOŢIA (în pragul orgasmului): Mai tare? 

   BULĂ: Nu, draga mea. O dată la 4 ani. 

 

  

 Bulă completează o fişă personală pentru angajare la Biroul For-

ţelor de Muncă. La data naşterii, trece 15 august.  

   FUNCŢIONARA: În ce an?    

   BULĂ: În fiecare an! 

 

  

   Bulă, la psihiatru. 

   BULĂ: Doctorul meu a insistat să vin aici, nu ştiu de ce! Sunt fericit 

în căsătorie, sigur pe meserie, am mulţi prieteni, n-am necazuri. 

   PSIHIATRUL (luând o reţetă): Hm! Şi de mult sunteţi aşa?      
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   Bulă se întâlneşte cu amicul Ştrulă, care era tare abătut. 

   BULĂ: De ce eşti aşa supărat? 

   ŞTRULĂ: Uite mă, eu brunet, nevastă-mea brunetă, copilul roşcat. 

   BULĂ: Păi, de câte ori faceţi dragoste pe săptămână? 

   ŞTRULĂ: Niciodată. 

   BULĂ: Pe lună? 

   Ştrulă dă din cap negativ. 

   BULĂ: Pe an? 

   Ştrulă iar dă din cap negativ. 

   BULĂ: Păi vezi... rugina! 

 

  

   Q: Cum se cheamă maşina lui Bulă?  

   A: Ambulanţă! 

 

  

   FIUL LUI BULĂ: Mamă, la uşa sunt doi oameni care cântă! 

   SOŢIA LUI BULĂ: Dă-le 10 lei şi spune-le să plece. 

   FIUL LUI BULĂ: Bine, dar nu ştiu dacă o să plece. Unul dintre ei e 

tata. 

 

  

   Bulă îşi prinde soţia în pat cu altul şi, în loc de altceva, începe să-şi 

facă cruci. 

   BULĂ: Băi, omule, să mor eu dacă te înţeleg! Eu sunt bărbatul ei şi 

trebuie să-mi fac datoria, dar tu ce obligaţii ai?! 

 

  

   Bulă trimite o scrisoare la televiziunea OTV: “Vă rog să terminaţi o 

dată cu ştirile difuzate pe banda din josul ecranului! Soacră-mea 

crede că e karaoke!”. 
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   Bulă stă la bloc, la etajul 5, şi se iese pe balcon la o ţigară, 

întâmplător,  simultan cu vecinul de la blocul de vizavi. 

   VECINUL: Bulă, când e ziua ta de naştere?  

   BULĂ: 12 februarie, de ce?  

   VECINUL: Vreau să-ţi cumpăr nişte jaluzele pentru geamuri. M-am 

săturat deja să văd cum faci dragoste cu nevastă-ta.  

   BULĂ: Dar ziua ta când e?  

   VECINUL: 12 ianuarie, de ce? Vreau să-ţi fac cadou o lunetă, să 

vezi mai bine a cui e soţia, a mea sau a ta. 

 

  

   Bulă, pensionar, bătea la uşile doctorilor. Ajuns la un spital se 

adresează unei surori de la fişier. 

   BULĂ: Am nevoie de un doctor specialist şi de ochi, şi de urechi. 

   SORA MEDICALĂ: Nu avem un astfel de doctor, pentru ce vă 

trebuie? 

   BULĂ: Pentru că una văd şi alta aud! 

 

  

   Q: Cum face Bulă dragoste în patru labe?  

   A: Una dimineaţa, alta la prânz şi două seară! 

 

  

   Bulă e vizitat de un vecin. 

   - Auzi, măi Bulă, vrem să tapetăm camera de zi şi e la fel de mare 

că a ta. Tu când ţi-ai tapetat, câte suluri ai cumpărat? 

   - 20. 

   După două săptămâni, se întâlnesc din nou: 

   - Auzi, mă, tâmpitule, am cumpărat 20 de suluri şi şapte mi-au 

rămas în plus. 

   - Păi, şi mie... 
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   Bulă merge la examen la Academia de Poliţie. Se îmbracă frumos, 

cu pălărie şi costum nou, iar acolo poliţistul îi spune că, pentru a 

deveni poliţist, trebuie să ai mult curaj. Dintr-o dată, scoate pistolul 

şi-l împuşcă pe Bulă în pălărie. 

   Bulă sta neclintit, la care poliţistul îl felicită pentru curajul lui: 

   - Bravo, Bulă, aşa trebuie să fie un poliţist adevărat! Poftim nişte 

bani pentru pălărie. 

   - Dar... domnu’ poliţist, pentru panataloni nu-mi daţi? 

 

  

   Q: De ce îl cheamă aşa pe Bulă? 

   A: Pentru că Bulă este bucureştean prin excelenţă. Dacă ar fi din 

Cluj, s-ar numi Culă. Dacă ar fi din Moineşti, s-ar numi Mulă. Dacă 

ar fi din Ploieşti, ar purta nume conspirativ. 

 

  

   Bulă vine acasă cu un robot detector de minciuni. Fiul său de 12 

ani vine de la şcoală cu două ore mai târziu decât normal.  

   - Unde ai fost până acum?, întreabă Bulă.  

   - La bibliotecă, să pregătesc un referat.  

   Robotul se întreaptă spre el şi îi trage o palmă. Bulă îi explică:  

   - Acest robot este detector de minciuni! Ai face mai bine să-mi 

spui adevărul!  

   - OK, am fost la un prieten şi ne-am uitat la filmul “Isus”.  

   Paf! Robotul îi mai trage o palmă...  

   - Aoleo! Bineee! De fapt, era un film porno...  

   - Să-ţi fie ruşine! La vârsta ta, nu-mi minţeam niciodată părinţii!, îi 

spune Bulă, moment în care, paf!, robotul îi trage una. 

   Soţia lui Bulă apare şi ea şi zice:  

   - Se vede că-i fiul tău! 

   Paf! Robotul îi trage şi ei o palmă... 
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   Q: În ce-o să-şi prindă Bulă sicriul?  

   A: În buloane! 

 

  

   Bulă şi Iţic merg la război. Acolo, în lupta decisivă, Bulă încasează 

un glonţ în cap. Iţic trebuia să îi spună nevestei lui Bulă vestea 

proastă şi nu ştia cum. 

   - Tu, Mito, tu ştii că lui Bulă îi treceau tot felul de trăsnăi prin cap. 

   - Da, ştiu. 

   - Ştii ce i-a trecut acuma? 

   - Nu! Ce i-a trecut? 

   - Un glonte de vreo cinci centrimetri. 

 

  

   Q: Cum a scăpat Bulă de SIDA?  

   A: A murit de cancer. 

 

  

   Q: Ce zice Bulă, imediat după ce a murit, faţă în faţă cu Sfântul 

Petru? 

   A: Aşa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată!... 
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Femeia, eterna enigmă 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savanţii au descoperit, în sfârşit, ce vrea 

femeia. Între timp, aceasta s-a răzgândit.. .  
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   Femeile se împart în trei categorii: 

 elastice (se întind cât ţine patul);   

 supraelastice (se întind şi prin alte paturi); 

 credincioase (se întind până la Dumnezeu). 

 

  
   Dacă vrei să îi dai libertate unei femei, măreşte-i bucătăria. 

 

  

   Fiecare femeie are o prietenă, care mănâncă ca o vacă şi nu se 

îngraşă! 

 

  

   Este clar că femeile sunt mai deştepte decât bărbaţii. Gândiţi-vă: 

cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al 

bărbaţilor este câinele. 

 

  

O femeie în farmacie: 

 - Aveţi ceva ieftin pentru slăbit? 

 - Da, plasture! 

 - Şi unde se pune? 

 - Pe gură! 

 

  

   Doar o femeie poate fi atât de insistentă încât să introducă o 

parolă greşită până când calculatorul îşi va da seama că el e, de 

fapt, cel care a greşit! 

 

  

   Care este cea mai neplăcută oră pentru o femeie? Unu fără ceva. 
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   - Iubita mea, trebuie să-ţi mărturisesc ceva! 

   - Ce! 

   - Sunt căsătorit. 

   - Pfff, ce m-ai speriat! Credeam că BMW-ul nu e al tău! 

 

  

   O domnişoară într-o măcelărie vede agăţate pe sus nelipsitele 

picioare de porc şi îl întreabă pe măcelar: 

   - Cum daţi picioarele? 

   - La o parte, zice macelarul hlizindu-se şmecher. 

   Serioasă, fără să zâmbească, femeia-l pune la punct: 

   - Atunci daţi-mi două limbi, vă rog.... 

 

  

   Un beţiv acostează o femeie. La avansurile lui, aceasta protestă 

indignată: 

   - Mai bine mi-o cos decât să mă culc cu tine! 

   Omul nostru insistă, şi, într-un târziu, are câştig de cauză. După o 

noapte de sex, mahmur şi epuizat, îi spuse femeii: 

   - De cusut nu ţi-o coase, dar vreo două pense nu i-ar strica! 

 

  

   Femeile sunt precum merele neculese. Cele mai bune sunt în 

vârful pomului. Majoritatea bărbaţilor nu vor să se întindă după 

cele bune, fiindcă se tem să nu cadă şi să se rănească. Preferă, în 

schimb, merele căzute pe jos, care nu sunt la fel de bune, dar sunt 

uşor de luat. Merele din vârful pomului se gândesc că este ceva în 

neregulă cu ele când, de fapt, sunt extraordinare. Trebuie numai să 

aştepte să apară bărbatul potrivit care să fie suficient de curajos să 

urce până în vârful pomului. 
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   Un bărbat se prezintă la doctor.   

   - Doctore, iubita mea are un complex de inferioritate. Cum să 

procedez să nu şi-l piardă?   

 

  

   O fecioară, în urma insistenţelor unui tânăr viguros, cedează. 

Văzând-o puţin îngândurată, mama ei o întreabă ce s-a întâmplat. 

   - Un bărbat mi-a furat floarea. 

   Mama ei o duce la medic, care, după ce o examinează, spune: 

   - Doamnă… nu numai ca i-a furat floarea, dar i-a spart şi ghiveciul! 

 

  

   Femeia are suflet bun, poate ierta bărbatului orice, chiar dacă el 

n-are nicio vină. 

 

  

   Logica feminină:  

   - Nu e online, e cu nenorocita aia! E online, vorbeşte cu neno-

rocita aia!      

 

  

   Poliţistul îl chestionează pe conducătorul auto internat în spital: 

   - Cum a avut loc accidentul? 

   - Conducătoarea autoturismului din faţa mea a semnalizat schim-

barea direcţiei de mers către stânga. 

   - Şi? 

   - Şi, contrar tuturor previziunilor mele, a virat la stânga... 

 

  

   O femeie modelează un bărbat din fiu în 20 de ani, în timp ce alta 

îl prosteşte în 20 de secunde.                     
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   O femeie s-a aventurat pe străzile oraşului curând după ce şi-a 

luat permisul de conducere. Pentru că nu ştia încotro s-o ia, s-a 

ţinut după maşina din faţă. Aceasta a oprit. Neînţelegând ce s-a 

întâmplat, s-a pus pe claxonat.  

   Şoferul a strigat la ea:  

   - Doamna dragă, dar unde vreţi să ajungeţi? Sunteţi în garajul   

meu..    

 

 

   O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai 

mare şi s-a mutat la soţ, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viaţa ei 

intimă. Peste două zile, primeşte scrisoare cu un singur cuvânt: 

Nescafe. Maică-sa iniţial nu a înţeles fază, dar din întâmplare a 

văzut reclamă de la Nescafe într-un ziar: “Satisfacţie până la ultima 

picătură”, şi s-a bucurat foarte mult.  

   A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o acelaşi lucru şi 

peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges. 

Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor ţigări: "Extra Long, 

King size", şi din nou s-a bucurat.  

   În sfârşit, se mărita şi cea mai mică, iar după o lună îi trimite 

mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la 

TV reclamă de la renumită companie aeriană şi leşină: “De 3 ori pe 

zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcţiile”. 

 

  

   Femeia la volan este ca o zeiță pentru ceilalţi. Pasagerii se roagă, 

iar pietonii își fac cruce! 

 

  

   Femeia şi hainele se aleg la lumina zilei. 
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   În lumina ultimelor cercetări, punctul G s-a descoperit că este 

situat la sfârşitul cuvântului SHOPPING.  

 

  

   O femeie poate să ţină un singur secret: vârsta ei. 

 

  

   Numai fetele cuminţi îşi ţin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 

 

 

   - Fetelor, vă place peştele? 

   - Nu, că ne bate! 

 

  

   Dacă îi confişti fardurile, o desfigurezi! 

  

 

   Femeile se împart în două categorii: Doamne! şi Doamne Fereşte!. 

 

  

   Matrimoniale: Femeie frumoasă fără obiceiuri proaste, nu fumez, 

nu consum alcool, nu lucrez. 

 

  

   - Doamnă, arătaţi superb în această toaletă! 

   - Nesimţitule, închide uşa! 

 

  

   Bunul renume al unei femei se datorează doar tăcerii mai multor 

bărbaţi! 
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      Tipuri de femei  IT: 

1. Femeia Virus: Când te aştepţi cel mai puţin, se instalează 

în apartamentul tău şi se face stăpână. Dacă încerci să o 

dezinstalezi, pierzi multe lucruri. Dacă nu, o să pierzi totul. 

2. Femeia Internet: Trebuie să plăteşti ca să ai acces la ea. 

3. Femeia Server: Întotdeauna e ocupată când ai nevoie de 

ea. 

4. Femeia Windows: Ştii că are multe defecte, dar nu poţi trăi 

fără ea. 

5. Femeia Apple Macintosh: Atrăgătoare, fără cusur, destul 

de scumpă, dar nu prea compatibilă cu altele; doar 5 la 

sută dintre bărbaţi cunosc plăcerea de a o avea. 

6. Femeia PowerPoint: Ideală pentru a o prezenta la petre-

ceri, mese de afaceri etc. 

7. Femeia Excel: Se zice că ştie să facă multe lucruri, dar tu o 

foloseşti doar pentru funcţia bazică. 

8. Femeia Word: Întotdeauna te aşteaptă cu surprize şi nu 

exista nimeni în lume care să o înţeleagă pe deplin. 

9. Femeia DOS: Toţi au avut-o o dată, dar nimeni n-o mai 

vrea acum. 

10. Femeia Backup: Crezi că are destul, dar la ora de "să 

vedem", îi lipseşte ceva... 

11. Femeia Scandisk: Ştim că e bună şi că vrea să ajute, dar în 

realitate nimeni nu ştie ce face. 

12. Femeia Screensaver: Nu foloseşte la nimic, dar te amuză. 

13. Femeia Paintbrush: Toată machiaj şi nimic de fond... 

14. Femeia Harddisk: Îşi aminteşte de toate, tot timpul. 

15. Femeia End-User: Nu face nimic bine şi veşnic te întreabă 

câte ceva. 

16. Femeia E-mail: Din fiecare zece fraze pe care le zice, nouă 

sunt tâmpenii. 
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   Când o femeie nu vorbeşte, să n-o întrerupi pentru nimic în lume! 

 

  

   O femeie grasă sta în faţa oglinzii fermecate: 

   - Oglindă-oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din ţară? 

   Oglinda răspunde: 

   - Dacă vrei să-ţi spun, dă-te la o parte, că nu văd nimic! 

 

  

   Într-un magazin intră o doamnă foarte grasă: 

   - Aş dori să văd un costum de baie care mi-ar veni... 

   Vânzătorul, cântărind-o din ochi, replică:  

   - Şi eu... 

 

 

   Diferenţa dintre o femeie şi o găină e că găina stă liniştită pe ouă. 

 

  

   Maricica se gândea: “Mă simt atât de singură... Am nevoie de o 

companie, de preferat să fie una de petrol!” 

 

  

   El şi Ea în pat, după ce s-a consumat o noapte de iubire. Tăcere 

îndelungată. În sfârşit, Ea sparge liniştea: 

   EA: De fapt, tu ce leafă ai? 

   EL: 800 de lei. 

   EA (dezamăgită): Oooooofffff!... Şi asta-i mică! 

 

  

   Femeia nu-i inferioară bărbatului, superioară nu-i, iar de egalitate 

nici nu poate fi vorba! 
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   Rugăciunea unei femei. 

   Doamne, acuma, înainte de a merge la culcare, mă rog cu multă 

credinţă să-mi dăruieşti un bărbat frumos, inteligent, puternic, 

drăgăstos şi supus. Să fie compozitor, poet, să aibă mult umor, din 

acela pe care eu îl înţeleg. Să-i placă familia şi prietenii mei şi nu 

fotbalul. 

   Să nu sforăie şi să urineze aşezat, fără să stropească prin baie. Să 

nu mă facă să aştept atunci când spune că mă va suna. Să ajungă la 

timp acasă, fără să miroasă a săpun necunoscut. 

   Să ştiu mereu unde este, mai puţin când îmi cumpără flori şi 

cadouri, sau să-mi facă serenade. Să-mi dea trei ore să mă aranjez 

atunci când spune că vom ieşi, să leşine de emoţie când mă vede, 

să danseze mai bine decât Fred Astaire. 

   Să aibă un serviciu foarte bine remunerat. Să fie generos şi când 

cheltuiesc banii să nu se supere. Să ştie să gătească şi să-i placă să 

ajute la treburile casei. Să-i placă să rămână ore întregi ascultându-

mă. Să gândească înainte de a vorbi şi să spună adevărul, numai 

adevărul şi nimic altceva decât adevărul. 

   Să-mi tragă scaunul când mă aşez la masă, să-mi deschidă 

portiera la maşină şi să ştie să-mi facă masaj pe spate. Să mă vadă 

slabă mereu, mereu.  

   Dă-mi, Doamne, un bărbat fidel, drăgăstos, care să mă iubească 

cu respect şi cu pasiune, numai pentru mine şi nu pentru mărimea 

sânilor mei. Să nu aibă ochi pentru nici o altă femeie şi să-mi spună 

mereu ce frumoasă mă vede şi ce noroc a avut să mă întâlnească. 

   Te rog, Doamne, dă-mi bărbatul care mă va iubi până la moarte, 

chiar şi după ce eu am să-l părăsesc. Amin! 

 

  

   Intuiţia este o calitate a femeii care o ajută să-şi contrazică băr-

batul înainte ca acesta să apuce să deschidă gura. 
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   Femeile sunt ca traducerile: cele bune nu-s fidele şi cele fidele nu-

s bune. 

 

  

   O femeie către un bărbat, la o petrecere: 

   - Dumneata tare semeni cu al treilea soţ al meu. 

   - Dar de câte ori aţi fost căsătorită? 

   - De două ori până acum. 

 

  

   Cele şapte paradoxuri feminine. 

1. Pentru o femeie, este tot timpul importantă securitatea 

materială.  

2. Deşi este important a supravieţui din punct de vedere 

material, ele tot timpul îşi cumpără haine scumpe.  

3. Deşi ele tot timpul îşi cumpără haine scumpe, niciodată nu 

au cu ce să se îmbrace.  

4. Deşi ele spun că nu au niciodată cu ce să se îmbrace, tot 

timpul se îmbracă frumos.  

5. Deşi tot timpul se îmbracă frumos, haina pe care o pun pe 

ele este doar o cârpă veche.  

6. Deşi ele zic că este doar o cârpă veche, se aşteaptă de la 

tine să le faci complimente.  

7. Deşi tu încerci să le faci complimente, ele nu te cred 

niciodată.          

 

  

   Teoremă: Sutienul este baza societăţii. 

   Demonstraţie: Acesta ridică elementele decăzute, scoate în evi-

denţă vârfurile şi atrage masele.     
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   Într-un lift se afla o femeie frumoasă şi deşteaptă şi Moş Crăciun. 

Pe jos, o bancnotă de 500 de lei. 

   Q: Care dintre cei doi se apleacă să o ia? 

   A: Moş Crăciun, pentru că femei frumoase şi deştepte nu sunt 

numai în basme. 

 

  

   Două roşii merg pe stradă. 

   Q: Care-i femeia? 

   A: Aia stricată! 

 

  

   Unui bărbat i se înfăţişează Dumnezeu şi îi dă ocazia unică să îi 

adreseze trei întrebări care să-l facă să înţeleagă viaţa. 

   BĂRBATUL: Doamne, de ce ai făcut femeia atât de frumoasă? 

   DUMNEZEU: Ca să te poţi îndrăgosti de ea. 

   BĂRBATUL: Şi de ce ai făcut-o aşa de bună? 

   DUMNEZEU: Ca să te poţi îndrăgosti de ea! 

   BĂRBATUL: Dar, Doamne, de ce ai făcut-o aşa de proastă? 

   DUMNEZEU: Ca să se poată îndrăgosti de tine! 

 

  

   Cu cine se culcă femeile? 

   Până la 14 ani cu păpuşile, de la 15 la 35 cu cine vor, de la 35 la 45 

cu cine găsesc, de la 45 la 55 cu cine le doresc, de la 55 la 65 cu 

geamul deschis, de la 65 la 75 cu uşa deschisă, iar după 75 mor din 

cauza curentului. 

 

  

   Femeile infidele au regrete, dar tot cele fidele regretă mai mult! 
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   Tânără, drăguţă, inteligentă, caracter, familie bună, doreşte căsă-

torie cu domn bine situat care să aibă şi autoturism. Ofertele se vor 

adresa subsemnatei, însoţite de fotografia autoturismului. 

 

  

   Patru prietene tinere şi frumoase, o şatenă, o brunetă, o roşcată 

şi o blondă, şi-au petrecut concediul împreună la mare, fără iubiţii 

lor. La întoarcere, pe şatenă au apucat-o remuşcările. 

   ŞATENA: Fetelor, am să-i povestesc iubitului meu de câte ori l-am 

înşelat în concediu. 

   BRUNETA: Ce idioată! 

   ROŞCATA: Ce curajoasă! 

   BLONDA: Ce memorie! 

 

  

   Pe plajă, două doamne se uită la un tip tânăr:  

   - Cum ţi se pare băiatul?  

   - Judecând după zgârieturile de pe spate, e un băiat foarte bun! 

 

  

   O femeie, la psiholog. 

   - Nu mai suport! Iubitul meu se poartă cu mine ca şi cu un câine! 

   - Cum aşa, vă bate? 

   - A, nu, vrea să-i fiu credincioasă! 

 

  

   La semafor, doi şmecheri într-o maşină strigă după o tânără fru-

moasă şi îmbrăcată sumar: 

   - Pisi, pisi... Dar ce mănânci tu de eşti aşa frumoasă? 

   - Banii, la fraieri că voi!, le replică tânăra. 
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   Răzbunări feminine. 

 Azi, fata mea împlineşte 18 ani şi sunt încântat că este 

ultima pensie alimentară pe care o plătesc. Aşa că am 

chemat-o şi i-am zis: “Fetiţa mea, vreau să te duci la 

maică-ta acasă cu cecul ăsta şi să-i spui că ăsta este ultimul 

cec pe care-l mai primeşte în viaţa ei, nenorocita! Şi să vii 

să-mi spui ce mutră face!”. Aştept nerăbdător şi, când 

intră fiica, sar cu întrebarea: “Ce ţi-a zis vrăjitoarea de 

maică-ta şi ce faţa a făcut?” Îmi răspunde: “Mi-a zis că 

aştepta ziua asta, ca să-ţi spună că nu eşti tu tatăl meu!” 

 Un bărbat care-şi ofensa mereu soţia, chemă un grup de 

prieteni să-l acompanieze ca să-şi conducă soţia la aero-

port, care pleca într-o călătorie la Paris. În faţa tuturor, la 

despărţire, el îi dori călătorie plăcută şi strigă tare: “Iubito, 

nu uita să-mi aduci la întoarcere o franţuzoaică mititică şi 

frumuşică!”. După 15 zile, bărbatul o primi la aeroport cu 

acelaşi grup de prieteni şi cu voce tare, o întrebă: “Mi-ai 

adus franţuzoaică promisă?” “Am făcut tot ce mi-a fost în 

putinţă”, răspunse soţia, “rămâne doar să ne rugăm să fie 

fetiţă.” 

 Pe patul de moarte, un bărbat îşi chemă soţia şi, cu voce 

slăbită, îi spuse: “Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot 

muri în pace”. “Lasă”, spuse ea, “stai liniştit, nu e bine să 

faci niciun efort”. “Nu, nu”, spuse el, “vreau să-ţi spun că 

m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună 

prietenă a ta”. “Ştiu asta, dragule, de ce crezi că te-am 

otrăvit?”, îi replică soţia. 

 

  

   Q: De ce nu fac femeile armata? 

   A: Pentru că la comanda “culcat” se aruncă pe spate. 
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   Un tip îl întrebă pe Dumnezeu:  

   - Doamne, de ce toate fetele sunt drăguţe, dulci, graţioase, iar 

femeile sunt nasoale şi sâcâitoare?  

   Domnul îi răspunde:  

   - Pentru că pe fete le creez eu, iar femei le faceţi voi! 

 

  

   Două doamne mai în vârstă:  

   - În ziua de azi, tinerii sunt mult mai destrăbălaţi!  

   - Da, dragă, ai dreptate... Acum ar fi trebuit să fim tinere! 

 

  

   Pentru ca o tânără să devină drogată, alcoolică şi curvă, e foarte 

simplu. Este suficient să nu salute babele de pe banca din faţa 

blocului. 

 

  

   Profesorul de psihologie explică:  

   - Cel mai bun mod de a salva o femeie de la depresie este sexul.  

   Un student întreabă:  

   - Domnule profesor, şi cum poţi aduce o femeie la depresie?  

 

  

   Mama îşi ceartă fiică de 16 ani:  

   - Ia exemplu de la mine. Am deja 45 de ani, dar de 20 de ani 

iubesc unul şi acelaşi bărbat..  

   - Hm!... Îmi imaginez ce tărăboi va fi când află tata! 

 

  

   Q: La ce e mai uşor să renunţi: la vin sau la femei?  

   A: Depinde de vechime. 
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   Aniversare feminină la 40 de ani. File de jurnal. 

    Azi mi-am concediat asistentul. De ce am făcut-o? Era ziua mea. 

Împlineam 40 de ani şi, să zicem, nu mă simţeam chiar aşa de bine.  

   În acea dimineaţă, când m-am trezit, am mers la bucătărie să 

beau o cafea, aşteptându-mă că soţul meu să îmi spună: “La mulţi 

ani, iubito!”. Dar nu mi-a zis nici măcar bună ziua… (ce dobitoc). Mi-

am zis: “Na, ăsta-i bărbatul pe care-l merit…” Mă gândeam: “Copiii 

sigur îşi vor aminti”, dar când au coborît la micul dejun, nici unul nu 

a zis nimic.  

   Aşa că, am ieşit din casă destul de supărată, dar m-am simţit un 

pic mai bine când am intrat în birou şi asistentul meu mi-a zis: 

“Bună ziua, şefa. La mulţi ani!”.  

   În sfârşit! Cineva şi-a adus aminte… Am lucrat până pe la ora 

două, când asistentul meu a intrat la mine în birou, spunându-mi: 

“Ştii, şefa, e o zi superbă, şi cum e ziua ta, am putea merge să 

mâncăm împreună… doar tu şi eu…”.  

   Am acceptat şi am mers într-un loc destul de intim. Ne-am simţit 

foarte bine, am râs, ne-am amuzat copios şi când să ne-ntoarcem, 

asistentul îmi propune: “Cum ne-am simţit atât de bine azi, mai 

bine nu mai mergem la birou. Hai mai bine la mine în apartament... 

să bem ceva”. “Bine!”, am zis… şi am mers la el acasă. În timp ce 

serveam un Martini, îmi spune: “Dacă nu te deranjează, o să merg 

până în cameră la mine, să mă îmbrac mai comod…”. “Bine, cum 

doreşti”, i-am spus.  

   După aproximativ 5 minute, ieşi din cameră cu un tort imens, cu 

40 de lumânărele, urmat de soţul, fiii, prietenii mei, şi toţi colegii de 

la birou, cântându-mi: “Mulţi ani trăiască… mulţi ani trăiască…”  

   Şi acolo eram eu: goală, fără sutien, fără chiloţei, întinsă pe 

canapeaua din sufragerie, aşteptându-l pe dobitocul ăsta!  

   Ei, şi de asta l-am concediat.  

   Aşa ceva nu se face... 
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   Q: Care e diferenţa dintre o femeie şi o baterie electrică?    

   A: Bateria are şi o parte pozitivă, anodul.  

 

  

   Q: De ce a creat-o Dumnezeu pe Eva? 

   A: După ce l-a făcut pe Adam, s-a uitat puţin la el, s-a gândit bine 

şi a spus: “Cu siguranţă pot să fac mai mult de atât!”. 

 

 

   Q: Care e asemănarea dintre o carte şi o femeie?  

   A: Amândouă se deschid în partea cea mai uzată. 

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre femeie şi prosop?  

   A: La prosop cauţi părţile uscate, la femeie pe cele ude. 

 

  

   Îi vine Dracului vremea să se însoare, iar maică-sa îi spune: 

   - Dacă fluieri după o fată şi aceea se întoarce, atunci să n-o iei, că-

i curvă. 

   Se duce Dracul în lume şi vede o fată frumoasă de tot. Fluieră şi 

fata se întoarce. 

   - Bă, n-o iau, că-i curvă. 

   Mai merge el ce mai merge şi vede un grup de fete. Fluieră o 

dată, dar nimic. Fluieră a doua oară, toate întorc capul. 

   - Nici pe astea nu le iau, că tot curve îs. 

   În cele din urmă vede o grasă urâtă şi se gândeşte să fluiere. 

Fluieră o dată, fluieră de două ori, dar nimic.  

   Atunci, Dracul o luă pe acea fată de soţie. 

   Morala:Fetelor, fiţi curve, că dacă nu, Dracul vă ia! 
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   Q: De ce au uraganele nume de femei?  

   A: Pentru că vin umede şi sălbatice şi pleacă cu casa şi maşina. 

 

  

   Cele mai ţapene femei se găsesc la.... morgă! 

 

  

   Doi iubiţi, la zoo. El zice: 

   - Vezi, acolo, după gratii, hipopotamul acela? Şi uite ce gură mare 

are... 

   - Da, da, văd!, spune ea, admirativ. 

   - Şi vezi, totuşi, că tace... 

 

  

   Q: Cine sunt mai inteligenţi: femeile sau bărbaţii? 

   A: Desigur, femeile! Aţi văzut vreodată o femeie care să se căsă-

torească cu un bărbat numai pentru faptul că alesul sau are picioa-

re lungi? 

 

  

   Adam se întoarce acasă noaptea târziu. Eva, care îl aştepta fără să 

doarmă, îl ia în primire: 

   - Te vezi cu altă femeie, nu-i aşa? 

   - Nu fi proastă, tu eşti singura femeie de pe Pământ, îi răspunse. 

   Mai târziu, în timp ce dormea, Adam se trezeşte gâdilat pe spate. 

   - Ce faci acolo? 

   - Tu ce crezi?! Îţi număr coastele! 

 

 

   Q: De ce n-au existat femei înţelepte?  

   A: Pentru că femeile nu pot avea barbă! 
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   La femei, ca şi la broaşte, contează doar picioarele! 

 

  

   Q: Care femei sunt cele mai fidele, blondele, brunetele, roşcatele? 

   A: Căruntele. 

 

  

   O femeie care avea proteza dentară în reparaţie la doctor se duce 

la cea mai bună prietenă a ei şi o roagă să-i împrumute proteza ei, 

pentru că are o întâlnire cu unul. 

   Ea i-o da şi îi spune să i-o aducă la ora 12, că şi ea are o întâlnire. 

Seara, la ora 4 diminineaţa, se întoarce şi îi dă proteza înapoi. 

   Proprietara de drept, nervoasă pentru întârzierea din cauza căreia 

şi-a anulat întâlnirea, îşi pune proteza în gură, molfocă şi zice: 

   - Ai manacat pui prăjit! 

  - Dar de unde ştii? 

   - Ai mâncat cartofi prăjiţi! 

   - Dar de unde ştii? 

   - A, târfo! 

 

  

   În metrou, o duduie indignată îl apostrofează pe un negru 

(student străin) care stătea liniştit pe scaun: 

   - La noi, în România, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine 

stau în picioare! 

   - La noi în Africa, băieţii ca mine stau în jurul focului, iar doamnele 

ca tine stau în cazan, la fiert! 

 

  

   De ce numai 10% dintre femei ajung în rai? Pentru că, dacă ar 

ajunge mai multe, acolo ar fi iadul... 
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Creiere blonde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţa dintre blonde şi verbe este că verbele  

pot fi şi neregulate. 
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   O blondă sună disperată la Poliţie: 

   - Mi-au spart maşina, mi-au furat totul... şi volanul, şi pedalele, şi 

schimbătorul de viteze, totul! 

   Peste cinci minute, revine, mult mai calmă, cu alt telefon: 

   - Vă rog să mă scuzaţi, nu mai e cazul să interveniţi, mă urcasem 

în spate... 

 

 

   O blondă către o altă blondă: 

   - Mi-am dat două găuri într-o ureche! 

   - Şi... acum auzi mai bine? 

 

  

    O blondă la doctor. 

    - Domnişoară, unde va înţeapă? 

    - În maşina, dar mi-a promis că, în curând, închiriază o garsonieră. 

 

 

   Discuţie între două blonde:  

   - Ce i-ai cerut anul ăsta lui Moş Crăciun?  

   - 30 de dolari, ca la toată lumea!  

 

  

   O artistă blondă, intervievată. 

   - Câţi soţi ai avut? 

   - Doar ai mei? Sau aşa... în general? 

 

 

   O blondă, oprită de poliţia rutieră:  

   - Scuzaţi-mă, dar nu vă pot da permisul, pentru că este cadoul 

meu preferat. 
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   O blondă, urcând scările, se intersectează cu un locatar. 

   - Acesta este etajul trei? 

   - Nu. Patru! 

   - Şi unde este etajul trei? 

 

  

   Două blonde, foarte tinere, la duş. 

   - Ştii, pe maimuţica mea deja creşte părul! 

   - O, a mea deja mănâncă banane! 

 

 

   O blondă către alta: 

   - E numai minciună în jur, pe cuvânt! De exemplu, am citit ieri pe 

o uşă, scria: “Bărbaţi”. Am intrat şi, când colo, înăuntru era WC! 

 

 

   Un poliţist opreşte o şoferiţă blondă: 

   - Doamnă, aţi întrecut orice măsură! În săptămâna asta aţi lovit 

deja cinci pietoni! 

   - Şi câţi am voie? 

 

 

   O blondă intră în aprozar: 

   - Bună ziua, aş dori nişte cartofi. 

   - De cât?, întreabă vânzătoarea. 

   - Decât cartofi! 

 

 

   Două blonde discută. 

   - Auzi, dragă, am şi eu un dubiu, cum se zice corect, Iran sau Irak? 
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   Alte două blonde, tot la discuţii. 

   - Ce înseamnă shut up? 

   - Taci! 

   - Calmează-te, doar întrebam! 

 

 

   Secretara blondă către şef, îngrijorată: 

   - Sunt concediată? 

   - Nu, se miră şeful. Dar de ce întrebi? 

   - Păi, atunci de ce aţi scos canapeaua din birou?! 

 

 

   O blondă, la doctor.    

   BLONDA: Domnule doctor, dacă mă ating cu degetul pe cap, mă 

doare, dacă mă ating pe picior, mă doare. Oriunde mă ating cu 

degetul, mă doare. Ce am? 

   DOCTORUL: Eşti blondă natural? 

   BLONDA: Da, naturală. 

   DOCTORUL: Atunci e clar, ai degetul rupt. 

 

  

   Două blonde: 

   - Auzi, fată, care crezi tu că e mai departe: Luna sau Londra? 

   - Vai, dar proastă mai eşti, fato! Vezi tu Londra de aici?! 

 

 

   O blondă o întreabă pe altă: 

   - Dragă, ai folosit vreodată vibratorul? 

   - Nu! 

   - Nici să nu-l foloseşti, că eu aseară mi-am spart doi dinţi! 
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   O blondă îi spune unei prietene: 

   - Ieri am fost la oftalmolog. 

   - Şi ce ţi-a spus? 

   - Să învăţ alfabetul. 

 

  

   - Domnişoară, îşi interpelează şeful secretara blondă, ce faceţi de 

obicei duminica? 

   - Mai nimic, răspunse secretara, surâzând şăgalnic. 

   - Atunci, aş vrea să vă amintesc că azi nu este duminică. 

 

 

   O blondă la magazin: 

   - Daţi-mi un litru de lapte de vacă! 

   - Nu încape în sticlă dvs., e prea mică. 

   - Atunci daţi-mi un litru de lapte de oaie! 

 

 

   O blondă întreabă un tip pe stradă: 

   - Nu vă supăraţi, cât este ceasul? 

   - Zece şi douăzeci, răspunde tipul. 

   - Hmmm, bizar!, zice blonda, e a treia oară când întreb azi chestia 

asta şi de fiecare dată mi se răspunde altceva! 

 

  

   Sunt două luni de când am cunoscut-o pe prietena mea blondă. 

   Mi-a spus de la început că nu vrea să-şi piardă virginitatea cu 

mine. 

   Până la urmă am convins-o.  

   I-am promis că i-o dau înapoi după ce termin. 
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   O blondă, într-un avion, stă lângă un avocat. La un moment dat, 

avocatul îi spune: 

   - Hai să jucăm un joc: eu îţi pun o întrebare şi, dacă nu ştii 

răspunsul, îmi dai 5 dolari, apoi îmi pui şi tu o întrebare şi, dacă nu 

ştiu, eu îţi dau 50 de dolari. 

   - De acord, zice blonda.  

   Avocatul o întreabă: 

   - Care e distanţa de la Pământ la Lună?  

   Blonda nu ştie şi îi dă cei 5 dolari. 

   Vine şi rândul blondei să întrebe: 

   - Ce urcă muntele în trei picioare şi îl coboară în patru picioare? 

   Stă avocatul, se gândește, îşi stoarce creierii, dar nimic. Îi dă 

blondei cei 50 de dolari. 

   Când să coboare din avion, avocatul o întreabă, curios, răspunsul 

ghicitorii. 

   Blonda zâmbeşte şi îi întinde o hârtie de 5 dolari. 

 

  

   O blondă aşteaptă autobuzul în ploaie. Un domn amabil opreşte 

maşina şi o întreabă: 

   EL: Domnişoară, pot să vă conduc acasă? 

   EA: Desigur, unde locuiţi? 

 

  

   O blondă sună la Serviciul de Situaţii Excepţionale. 

   - Alo! În apartamentul meu miroase rău a gaz... 

   - Dar aţi pornit plita de gaz? 

   - De dimineaţă e pornită. 

   - Dar chibritul l-aţi aprins? 

   - A, nu, aveţi dreptate, acum îl aprind! 
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   O blondă merge la ginecolog.  

   - Nu ştiu ce să mă mai fac, se văită blondă. De fiecare dată când 

fumez, îmi vine să fac sex.  

   - Mai întâi, trebuie să vă liniştiţi, zice doctorul. Haideţi să fumăm o 

ţigară. 

 

 

   Două blonde la duş: 

   - Dă-mi, te rog, şamponul tău! 

   - Dar ai unul lângă tine... 

   - Ştiu, dar ăsta e pentru păr uscat, iar eu am părul ud! 

 

  

   Două blonde mergeau pe stradă, când una dintre ele exclamă: 

   - Hei, uită-te la câinele ăla cu un singur ochi! 

   Cealaltă îşi pune o mână peste ochi şi ţipă: 

   - Unde, unde? 

 

  

   O blondă în troleibuz. La un moment dat, îi sună telefonul mobil. 

   Ea începe să-l caute: în buzunar, în geantă; nu-l găseşte. În cele 

din urmă, se plezneşte peste frunte: 

   - Fuck! Sigur l-am uitat la serviciu! 

 

  

   Merge o blondă la doctor şi îl întreabă unde e inima. 

   Doctorul îi răspunde: 

   - În partea stângă, sub sân. 

   A doua zi, titlu în ziar: 

   - O blondă, în încercarea de a se sinucide, s-a împuşcat în ge-

nunchi. 
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   O blondă se adresează unei brunete: 

   - Cine spune că sunt incultă, face o mare eroare! De curând, am 

fost angajată la un Centru de reactivi izopropanici nucleari cuan-

tificaţi şi trifazaţi pentru crestomaţie purulentă semantică. 

   - Şi ce faci acolo? 

   - Păzesc reactivii izopropanici cuantificaţi, pentru că se fură ca-n 

hiperglomeraţiile clorofiliene angiospermice şi gimnospermice pe-

rene, cărora voi, brunetele, le spuneţi “codru”. 

 

  

   Q: Ce le spune o blondă copiilor ei?  

   A: Mi-am luat de la gură ca să vă am pe voi... 

 

  

   O blondă, timp de mai bine de o oră, îşi alege o pălărie. Vân-

ătorul îi aduce pălării tot mai multe şi mai multe. În sfârşit, doamna 

se hotărăşte şi spune: 

   - Cred că o iau pe această. Vă rog să o împachetaţi. 

   Vânzătorul, tăcut, pune pălăria într-o cutie. 

   - Cât trebuie să achit? 

   - Nimic, doamnă. Aţi venit cu ea. 

 

  

   Două blonde joacă golf şi se distrează de minune până când una 

dintre ele trimite mingea exact în mijlocul unui grup de bărbaţi.  

   Din nefericire, unul dintre ei cade ca secerat la pământ, 

zvârcolindu-se de durere cu ambele mâini între picioare.  

   Tipa fuge la el, îşi cere mii de scuze şi îl roagă să-i permită să-l 

ajute pentru că, întâmplător, este asistentă medicală. 

   - Nu, mulţumesc, în câteva minute am să-mi revin, şopteşte băr-

batul, cu mâinile tot între picioare.  
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   Simţindu-se teribil de vinovată, femeia îi dă mâinile uşor la o 

parte, îi desface cu mare grijă fiermoarul pantalonilor şi începe să-l 

maseze în zona genitală. 

   - Va simţiţi mai bine?, îl întreabă la un moment dat. 

   - Oh, daaaaaa! Mult mai bine!, geme tipul. Dar degetele de la 

mână tot mă dor! 

 

  

   Patru blonde stau sub o umbrelă mică, dar nici una nu se udă.  

   Q: De ce?  

   A: Pentru că nu plouă!  

 

  

    O secretară blondă, la prima zi de lucru, primeşte sarcina să facă 

 cafea la băieţi. Cum nu a făcut niciodată cafea, se duce la restau-

rantul de vis-a-vis cu un termos în mână: 

    - Domnule chelner, intră în acest termos 6 cafele? 

   - Da, domnişoară, intră şi mai mult, zice chelnerul. 

   - Vai, ce bine! M-aţi salvat! Faceţi 6 cafele atunci. Două cu 

 zahăr, două fără şi două cappuccino. 

 

  

   Trece un cortegiu funerar. Un trecător întreabă o blondă: 

   - Cine e mortul? 

   - Cred că cel din sicriu… 

 

  

   O blondă îi povesteşte prietenei sale: 

   - Ieri seară, a venit şeful meu la mine acasă, în vizită, şi m-a violat! 

   - Şi tu... Tu nu te-ai apărat?! 

   - N-am putut. Nu mi se uscase încă oja de pe unghii… 
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   Mergând pe stradă, o blondă vede la câțiva metri în fața ei o coajă 

de banană. Cu ochii-n lacrimi și vocea stinsă, spuse:  

   - Dă Doamne să nu-mi rup tot mâna stângă..... 

 

  

   Mama blondă îi spune fiicei sale înainte ca aceasta să plece la 

întâlnire că, dacă nu este în pat până la ora zece, să vină acasă. 

 

  

   O blondă îl întâlneşte pe Ali în faţa unui magazin. Ali ţinea o 

maimuţă în braţe şi i-o dă blondei, rugând-o: 

   - Asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rară, ai grijă de ea 

până ies din magazin, te rog! 

   Blonda ia maimuţa în braţe şi aşteaptă. O altă blondă vine, se uită 

la maimuţă şi o întreabă pe blonda cu maimuţa: 

   - Auzi, fată, ce e asta? 

   - Un Rhesus Balubadaris. 

   - Păi... şi de la cine îl ai? 

   - De la Ali. 

    - Păi, dragă, nu puteai şi tu să faci un chiuretaj?! 

 

  

   O blondă vrea să afle cum a apărut sindromul vacii nebune. Caută 

un ţăran să o lămurească. 

   BLONDA: Cum a apărut sindromul vacii nebune, băi ţărane? 

   ŢĂRANUL: Îţi dau un indiciu: “taurul fute vaca o dată pe an”. 

   BLONDA: Păi, şi care e şopârla? 

   ŢĂRANUL: Îţi mai dau un indiciu: “mulgem vacile de trei ori pe zi”. 

   BLONDA: Păi, tot nu înţeleg ce treabă are asta cu sindromul… 

   ŢĂRANUL: Auzi, fă, io dacă mă joc cu ţâţele tale de trei ori pe zi şi 

ţi-o trag o dată pe an, nu înnebuneşti? 



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

 93 

  

   O blondă se plimbă liniştită, când, deodată, vede o maşină fără 

şofer, care mergea. Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage 

frâna de mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat 

foarte atrăgător.  

   - Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea şi am tras frâna 

de mână! spune ea, foarte mândră de isprava ei.  

   - Ştiu, răspunde el sec. Eu o împingeam!                                              

 

  

   O blondă, la doctor. 

   - Domnişoară, vă recomand nişte ultraviolete. 

   - Abia aştept, domn’ doctor! Am fost odată ultra violată şi mi-a 

plăcut la nebunie! 

 

  

   Directorul îi spune secretarei sale blonde: 

   - Claudia, ai puţin timp? Aş dori să discutăm problema măririi 

salariului tău... 

   - Şefu’, dar pe tema asta ne-am mai tras-o deja de cinci ori! 

 

  

   Un tip intră într-un magazin şi vede o blondă belea, îmbrăcată în 

roşu. Se duce mai pe lângă ea şi îi zice: 

   - Când văd roşu, devin taur! 

   - Dacă văd 100 de euro, devin vacă! 

 

  

   O blondă ia cina împreună cu soţul ei. 

   - Auzi, iubitule, mi-a spus azi un coleg de serviciu un banc cu 

blonde. Am râs de era să cad jos din pat! 
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   Două blonde călătoresc cu trenul. În compartiment călătoreşte cu 

ele un bărbat mai în vârstă, cu barbă. Şopteşte una la urechea 

celeilalte: 

   - Uită-te! Asta-i Mircea cel Bătrân... 

   - Eşti proastă! Ăla-i mort de vreo 700 de ani. În acel moment, intră 

un alt bărbat în compartiment şi-l salută pe bărbos: 

   - Ciao, Mircea, ce faci bătrâne? Nu te-am mai văzut de sute de 

ani.... 

   Prima blondă: 

   - Na, cine-i proastă? 

 

  

   Două blonde căutau prin pădure un brad de Crăciun. După o zi 

întreagă de stat în frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 

   - Auzi, n-ar fi mai bine să luăm unul aşa, simplu, fără globuri, fără 

ghirlande? 

 

  

   O fetiţă blondă avea, de la o vreme, un permanent rânjet tembel 

pe figură. Părinţii o duc la doctor.  

   - Domnule doctor, nu ştim ce are de rânjeşte aşa...  

   Doctorul studiază micul pacient şi zice:  

   - Aţi încercat să îi slăbiţi codiţele? 

 

  

   O blondă la spovedanie:  

   - Părinte, am preacurvit.  

   - De câte ori, fiica mea?  

   - Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud! 
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   După o vodcă, o blondă ajunge în patul unuia. Mulţumiţi, după, 

fumau o ţigară: 

   - Auzi?, zice el. Uită-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul 

bărbat din viaţa ta? 

   Ea îl priveşte şi zice: 

   - S-ar putea, ai o figură foarte cunoscută! 

 

  

   Aveam nevoie de câteva zile libere de la serviciu şi îmi tot 

scremeam creierii cum să-l înduplec pe şef să-mi acorde zilele 

dorite. Mi-am dat seama că, numai făcând pe nebunul, o să 

înţeleagă că nu se poate folosi de serviciile mele.  

   În acea zi, am ajuns mai devreme la muncă şi m-am agăţat de 

tavan, punându-mi totodată şi picioarele pe tavan. Imediat, una 

dintre colegele de birou, blondă, m-a observat cocoţat acolo sus şi 

m-a şi întrebat ce fac.  

   - Şşşt!, i-am spus, fac pe nebunul ca să iau câteva zile libere. Mă 

dau drept bec!  

   Câteva secunde mai târziu, şeful şi-a făcut apariţia în birou şi, 

desigur, m-a şi întrebat ce fac.  

   - Sunt un bec luminos!, am exclamat eu.  

   - Ai început să deviezi, omule!, a zis el. Ia-ţi o săptămână liberă ca 

să-ţi revii la normal.  

   Cum a zis asta, am şi sărit jos şi am ieşit din birou.  

   Colega mea blondă a venit şi ea imediat după mine, iar şeful a 

întrebat-o mirat unde se duce.  

   - Îmi pare rău şefu’, dar eu nu pot să lucrez pe întuneric... 

 

  

   Blondele se machiază, se dau cu creme, parfumuri, îşi aşează 

părul în cel mai mic detaliu. Bărbaţii se uită la ele şi zic: Mişto cur! 
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   Doi tineri foarte blonzi fac dragoste. El îi spune: 

   - Iubito, fiindcă eşti prima mea femeie, o să-ţi spun Eva. 

   Ea îi răspunde: 

   - Iubitule, fiindcă eşti al 407-lea, o să-ţi spun Peugeot. 

 

  

   Aglomeraţie în toate magazinele de ceasuri din România: blon-

dele au auzit că în această zi se schimbă ceasul. 

 

 

   Q: De ce îşi iau blondele pe ele pantaloni foarte strâmţi?  

   A: Ca lumea să le poată citi pe buze. 

 

  

   În compartimentul unui tren, un tip şi o blondă. Văzându-l pe tipul 

din faţa sa foarte meditativ, ea întreabă: 

   - Domnule, la ce vă gândiţi? 

   - La acelaşi lucru ca şi dumneavoastră. 

   - Nesimţitule! 

 

 

   Q: Patru blonde stau sub o umbrelă mică, dar nici una nu se udă. 

De ce? 

   A: Fiindcă nu plouă. 

 

  

   Şoferul unui dric încearcă să agaţe o blondă pe stradă:  

   - Hei, păpuşă... Ce zici de o plimbărică?  

   - În maşina aia?! Sper că glumeşti!  

   - Să glumesc?! Lumea moare ca să facă o tură cu maşina asta... 
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   O blondă, la o petrecere, este întrebată de chelner dacă mai 

doreşte whisky: 

   CHELNERUL: Domnişoară, doriţi încă un pahar? 

   BLONDA: Nu, mulţumesc, îmi face rău la picioare. 

   CHELNERUL: Adică cum, amorţesc? 

   BLONDA: Nu, mi se desfac! 

 

 

   Q: Ce spune o blondă care este în vârful carierei sale profesio-

nale? 

   A: Bine aţi venit la McDonald's! 

 

  

   O blondă dă telefon la Pompieri şi începe să urle: 

   - Arde, arde! Veniţi repede! 

   - Şi cum ajungem la locul incendiului? 

   - Păi, nu mai aveţi maşinile alea mari şi roşii? 

 

  

   Într-o firmă de contabilitate, patru tipe într-un birou: şefa (nu se 

specifică ce culoare are la păr) şi trei contabile: una brunetă, una 

roşcata şi cealaltă blondă. 

   De la o vreme, şefa pleca totdeauna mai devreme de la serviciu, 

sub diverse pretexte. Într-o zi, se gândesc fetele că, dacă şefa 

pleacă, pleacă şi ele. Zis şi făcut, şi cum a ieşit şefa pe uşă, hop şi 

ele, să se bucure de două ore libere. 

   Bruneta merge direct la sala de fitness, profitând de faptul că are 

timp mai mult să fie în formă. 

   Roşcata merge la cumpărături. 

   Blonda, ca o soţie cuminte şi iubitoare, merge acasă, să profite de 

două ore în plus lângă soţul ei iubit. 
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   Acasă, însă, după ce intră, aude zgomote din dormitor şi, când se 

uită pe furiş pe uşă, îi vede pe bărbatu-său şi pe şefa ei. Tiptil, se 

strecoară afară, fără să zică nimic. Se duce în parc, aşteptând să 

treacă timpul. 

   A doua zi, şefa iar dispare cu două ore înainte de terminarea 

programului. Celelalte vor şi ele să plece, numai blonda stătea la 

birou. 

   - Haide, tu nu pleci? 

  - Nu, nu plec, că ieri era cât pe ce să mă prindă şefa! 

 

  

   Q: De ce au blondele ochii ca stelele? 

   A: Pentru că-s proaste ca noaptea. 

 

  

   O voce blondă, disperată, la telefon, la ora 5 dimineaţa:  

   - Alo! Salvarea?  

   - Da.  

   - Veniţi repede, căci în curte e un nebun ce sună goarna şi ne 

disperă pe toţi.  

   - Imediat, daţi-ne adresa!  

   - Vizavi de Unitatea Militară 04032. 

 

 

   Q: Ce face o blondă în deşert?  

   A: Şterge praful. 

 

 

   Q: Ce o împiedică pe o blondă să facă facultate? 

   A: Liceul. 
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Bărbat, bărbătesc, bărbăţie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărbatul ideal nu bea, nu fumează,  

nu se drogează, nu înjură şi nu există.  
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   Un bărbat, cu un uriaş rânjet pe faţă, se apropie de un preot. 

   - Iartă-mă, părinte, căci am păcătuit!, spune el. Mi-am petrecut 

întreaga săptămână alături de şapte femei superbe. 

   - Nu te agita, fiule, îi răspunde preotul. Tot ce trebuie să faci, este 

să iei şapte lămâi, să le storci într-un pahar şi să bei sucul fără să 

răsufli.  

   - Asta mă va curăţa de păcat?, se miră bărbatul. 

   - Nu, dar măcar îţi va şterge zâmbetul ăla tâmpit de pe faţă. 

 

  

   Clasificarea bărbaţilor: oameni şi căsătoriţi. 

 

  

   Q: Ce este ejacularea? 

   A: Momentul în care bărbatul îşi pierde interesul pentru femeie! 

 

  

   Când un tânăr proaspăt însurat are o figură fericită, se ştie de ce. 

   Când un bărbat însurat de 10 ani sau de 20-30 de ani, are o figură 

fericită, te întrebi de ce. 

   Când un bărbat deschide portiera maşinii soţiei sale, de un lucru 

poţi fi sigur: ori maşina e nouă, ori femeia! 

 

 

   Q: De ce au femeile coapsele calde? 

   A: Pentru ca bărbaţii să nu facă otită. 

 

 

   Q: Ce au în comun un trenuleţ electric şi sânii unei femei?  

   A: Au fost create iniţial pentru copii, dar tot bărbaţii se joacă mai 

mult cu ele. 
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   Un bărbat, la o librărie: 

   - Aş dori o carte care să trateze despre superioritatea bărbatului 

faţă de femeie. 

   VÂNZĂTOAREA: Utopie şi SF, la etajul doi, vă rog. 

 

  

   Nu-i atât de dificil să găseşti femeia visurilor tale. Dificil este s-o 

ascunzi de soţie! 

 

  

   Q: Care-i asemănare dintre bărbaţi şi reclame? 

   A: Nu crezi o vorbă din ce spun. 

 

  

   Există trei feluri de bărbaţi care nu înţeleg femeile: cei tineri, cei 

maturi şi cei bătrâni.    

   

  

   Cele trei mari dorinţe ale bărbatului: 

1. să fie aşa frumos cum crede maică-sa că e; 

2. să fie aşa bogat cum crede fiu-său că e; 

3. să aibă atâtea femei cât suspectează nevastă-sa că are. 

 

  

   Dă-i unui bărbat mână liberă şi te vei trezi cu ea prin toate 

locurile. 

 

  

   Bărbatul nu este complet până nu se căsătoreşte. 

   Pe urmă este terminat.
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   Sfat bărbătesc: Dacă încă n-ai găsit persoana ideală, distrează-te 

cu cea pe care o ai la îndemână!  



 

   Limita băutului decent : Bea până ţi se pare frumoasă, dar încă nu 

vrei să o ceri de nevastă..   

 

  

   Bărbaţii sunt precum un vin bun. Încep prin a fi struguri şi depinde 

de femei dacă reuşesc să stoarcă toată pleava din ei, până când 

aceştia să se transforme în ceva acceptabil pentru cină. 

 

  

   Curajul la bărbaţi nu e aşa de rar cum se crede, dovadă cât de 

mulţi se însoară. 

 

  

   - Toţi bărbaţii sunt nişte afemeiaţi! 

   - Chiar toţi? 

   - Păi da. Crezi că ceilalţi sunt bărbaţi? 

 

  

   - Dragul meu, ştii ce citesc în ochii tăi?  

   - Ce iubito?  

   - Că vrei să te căsătoreşti cu mine.  

   - Analfabeto! 

 

  

   - Ce ai face dacă o femeie ţi-ar face avansuri? 

   - M-aş feri, pentru că după avans întotdeauna urmează lichidarea!        
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   7 miracole la bărbaţi:  

1. Toţi bărbaţii sunt al dracului de ocupaţi.  

2. Deşi suntem ocupaţi, avem vreme de femei.  

3. Deşi avem vreme de femei, nu prea ne interesează de ele.  

4. Deşi nu prea ne interesează femeile, tot timpul avem una 

lângă noi.  

5. Deşi tot timpul avem una lângă noi, ne mai dăm şi la alta 

sau altele.  

6. Deşi ne mai dăm la alta sau altele, ne enervăm dacă 

femeia cu care suntem ne părăseşte.  

7. Deşi femeia cu care suntem ne părăseşte, tot nu învăţăm 

din greşelile pe care le facem (şi iarăşi ne mai dăm la 

altele). 

  

 

   Definiţia burlacului: Bărbat care vine în fiecare dimineaţă la ser-

viciu din direcţii diferite. 

 

  

   Un bărbat stătea culcat în pat cu noua lui prietenă. 

   După o partidă fierbinte de sex, ea a petrecut următoarea oră 

mângâind testiculele lui, o chestie care îi plăcea la nebunie ei şi 

care îi producea şi lui o deosebită plăcere. 

   La un moment dat, bărbatul s-a întors şi a întrebat-o: 

   - De ce îţi place atât de mult să îmi mângâi testiculele? 

   - Din cauză..., începu ea răspunsul, suspinând. Din cauză că mi-e 

tare dor de ale mele... 

 

  

   Fiecare bărbat de succes are în spatele lui o femeie. 

   Dacă succesul continuă, mai apar şi altele... 
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   JUDECĂTORUL: Şi cum s-a întâmplat?  

   INCULPATUL: Păi, fiind invitat la ea, a apărut într-un halat foarte 

scurt, eu voiam să mă dau la ea, dar conştiinţa, nu şi nu, apoi a 

apărut deschisă la un nasture, eu voiam să mă dau la ea, dar 

conştiinţa, nu şi nu, apoi a apărut desfăcută la doi nasturi, eu voiam 

să mă dau la ea, dar conştiinţa, nu şi nu, apoi a apărut cu halatul 

desfăcut de tot, eu voiam să mă dau la ea, dar conştiinţa nu şi nu.  

   JUDECĂTORUL (enervat): Dar mai las-o dracului de conştiinţă!  

   INCULPATUL: Păi, aşa am zis şi eu, domnule judecător.       

 

  

   Bărbaţii care zic că locul femeii e la bucătărie pur şi simplu nu ştiu 

ce să facă cu ea în dormitor!                     

 

  

   Un tip beat face pipi pe un stâlp. Vine o damă şi exclamă: 

   - Vai, ce grozăvie! 

   - Dar, hâc!, de lungime ce ziceţi? 

 

  

   Un bărbat intră într-un local şi vede deasupra barului un afiş mare 

pe care scrie aşa: “Sandwich cu brânză - 0.99 cenţi; sandwich cu pui 

- 1.50 euro; sex manual - 20 euro”.  

   După ce se uită câţi bani are în portmoneu, bărbatul merge la una 

din cele trei barmaniţe foarte sexi. 

   “Da!” spune aceasta, zâmbind provocator, “cu ce vă pot ajuta?”. 

   “Tu eşti cea care face”, şopteşte bărbatul, “sex manual?”. 

   “Da”, răspunde aceasta cu o voce extrem de senzuală, “într-

adevăr, eu sunt!” 

   Bărbatul continuă: “Bine, atunci du-te şi spăla-te bine pe mâini, 

eu vreau un sandwich cu brânză!” 
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   Cele trei ipostaze ale bărbatului: 

 

 
Necăsătorit 

 

 
Căsătorit 

 

 

 
Divorţat 
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   Din confesiunile lui Don Juan.  

   Şapte ani de zile n-am băut, n-am fumat, n-am alergat după 

femei, până în clipa în care m-am dus prima zi la şcoală! 

 

  

   Geo şi Ion, doi prieteni în vârstă, se întâlneau în parc în fiecare zi, 

să hrănească porumbeii, să privească raţele şi să discute despre 

problemele lumii. Într-o zi, Geo nu a apărut. Ion nu ştia nimic 

despre asta şi s-a gândit că poate a răcit sau ceva. Dar, după ce Geo 

nu a apărut o săptămână, Ion era îngrijorat. Deoarece singurele 

momente în care s-au întâlnit au fost în parc, Ion nu ştia unde 

locuieşte Geo, aşa că i-a fost imposibil să afle ce s-a întâmplat cu el. 

   După o lună, Ion a revenit iar în parc şi - să vezi şi să nu crezi! - 

apăruse Geo! Ion a fost foarte fericit să-l vadă şi l-a întrebat: 

"Pentru numele lui Dumnezeu, Geo, ce s-a întâmplat cu tine?" 

   Geo a răspuns: "Am fost în închisoare." 

   "Închisoare?" strigă Ion. "Pentru ce?" 

   "Ei bine," a spus Geo , "o ştii pe Maria, chelneriţa drăguţă blondă 

de la cafeneaua unde merg câteodată?" 

   "Da", a spus Ion, "îmi amintesc de ea. Ce e cu ea?" 

   "Ei bine, ea a depus plângere de viol împotriva mea, şi, la cei 89 

de ani ai mei, am fost atât de mândru, încât atunci când am ajuns în 

instanţă, am spus "sunt vinovat!". 

   "Bine, şi ţi-au dat doar o lună pentru viol?" 

   "Ei, nu, judecătorul ăla cretin mi-a dat 30 de zile pentru mărturie 

mincinoasă!" 

 

  

   Se spune că bărbaţii inteligenţi sunt soţii ideali. 

   Greşit: Bărbaţii inteligenţi nu sunt soţii nimănui. 
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   Q: De ce a creat Dumnezeu mai întâi bărbatul?  

   A: Ca măcar o dată în viaţă să poată şi el vorbi liber... 

 

  

   Ciclul bărbatului: 

   La 20 de ani, îi plac toate femeile. 

   La 30 de ani, îi mai place doar o femeie. 

   La 40 de ani, îi plac iar toate femeile, în afară de una. 

   La 50 de ani, rămâne doar cu cea pe care o plăcea la 30. 

 

  

   La Oficiul Forţelor de Muncă se prezintă un bărbat. 

   - Vă rog să mă angajaţi, zice el, am 9 copii! 

   - Bine, bine, i se răspunde, dar ce altceva mai ştii să faci? 

 

  

   Q: Cum poţi face fericit un bărbat în pat? 

   A: Mutând televizorul în dormitor. 

 

  

   Plimbându-se printr-un bâlci, un bărbat ajunge la cortul unei 

ghicitoare. Gândindu-se că se va amuză straşnic, omul intră în cort 

şi se aşază. 

   - Văd că eşti tatăl a doi copii, spune ghicitoarea, privind în globul 

de cristal. 

   - Aşa crezi tu, replică dispreţuitor bărbatul. Sunt tatăl a trei copii. 

   - Aşa crezi tu!, îi replică ghicitoarea. 

 

  

   Q: Ce legătura este între cuvintele: aniversare, toaleta şi clitoris? 

   A: Legătura este că bărbatul nu poate nimeri în nici una. 
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   Q: Ce face un bărbat, care se gândeşte la viitor? 

   A: Cumpără două lăzi de bere, nu una. 

 

  

   Un medic îşi aduce studenţii în vizită la un ospiciu. Se opresc la un 

Salon, unde era un bărbat cu privirile rătăcite. 

   - Vedeţi, acest bărbat şi-a pierdut minţile fiindcă femeia cu care 

vroia să se căsătorească l-a refuzat. În următoarea rezervă, îl vom 

vizita pe cel care a luat-o... 

 

  

   Un bărbat stătea la soare, în pielea goală, pe plajă. Din raţiuni de 

comportament civilizat şi ca să se ferească de arsură soarelui, şi-a 

pus o pălărie peste părţile intime. O femeie trece pe lângă el şi-i 

spune mustăcind: 

   - Dacă ai fi fost un domn, ţi-ai fi scos pălăria! 

   El ridică o sprânceană şi îi răspunde: 

   - Dacă ai fi arătat mai bine, s-ar fi ridicat singură. 

 

  

   Un bărbat se trezeşte cu o mahmureală groaznică şi vede scris pe 

perete: “Mâine nu beau!”. “Slavă Domnului că nu astăzi!”, îşi zise. 

   A doua zi, se trezeşte cu o mahmureală şi mai groaznică. Merge la 

baie şi, privindu-şi faţa umflată şi mototolită şi ochii bulbucaţi, îşi 

spune: “Şi cum să nu bei, cu faţa asta?!”. 

 

  

   Un tip se duce la o prostituată. După ce termină treaba, pleacă şi, 

din uşă, îi spune tipei: 

   - Ţi-am dat bani falşi! 

   - Tu să fii sănătos, îi răspunde prostituata. 
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   La bărbaţi, viaţa este ca şi zebra: blondă, brunetă, blondă, bru-

netă. La femei - grădină zoologică: bou, măgar, maimuţă...  

  

   Ploua torenţial. Un beţiv se împiedică şi cade într-o băltoacă. 

   Cineva vrea să-l ridice, dar el protestează: 

   - Lăsaţi-mă! Eu ştiu să înot, sunt bărbat! Salvaţi mai întâi femeile 

şi copiii! 

 

  

   - Domnişoară, sunt gata să vă învăţ arta iubirii!  

   - OK, deşteptule! Şi cât eşti gata să cheltui pentru a mă învăţa?  

 

  

   Şi totuşi, dragostea a fost inventată de femei, ca să nu aştepte 

până când bărbaţii vor aduna bani pentru sex. 

 

  

   Planificare financiară masculină.  

   Steve era burlac, trăia acasă cu tatăl lui şi lucra în afacerea 

familiei. Când a aflat că urma să moştenească o avere de la tatăl lui 

- care era bolnav şi urma să moară curând -, Steve s-a gândit că are 

nevoie de o soţie cu care să se bucure de avere. Într-o seară, la o 

întâlnire de afaceri, a văzut o femeie frumoasă cum nu mai văzuse 

până atunci.  

   Se apropie de ea, se prezintă politicos şi-i spune:  

   - Ştiu că arăt ca un om obişnuit, dar în scurt timp tatăl meu va 

muri şi eu voi moşteni 20 de milioane de dolari.  

   Impresionată, femeia îi cere adresa şi telefonul, pe care Steve i le 

dă cu mare plăcere şi cu mare speranţă. Peste o săptămână, femeia 

visurilor lui Steve devine mama lui vitregă. 
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   Q: De ce bărbaţii tandri şi sensibili nu sunt disponibili? 

   A: Pentru că au deja un prieten. 

 

  

   - Cum să-l dezvăţ pe bărbatu-meu să vorbească în somn?   

   - Lasă-l să vorbească un pic ziua!   

 

  

   Seară, pe o bancă în parc, un băieţel şi o fetiţă. Băieţelul îi atinge 

în permanenţă spatele.  

   În cele din urmă, ea întreabă:  

   - Ce faci?  

   - Caut sânii.  

   - Sânii sunt în faţă!  

   - Acolo am căutat deja... 

 

  

   Cercetările arată că 90% dintre bărbaţi nu ştiu cum să folosească 

un prezervativ. Aceşti bărbaţi se numesc tătici. 

 

  

   O femeie îşi surprinde iubitul în bucătărie cu un plici de muşte în 

mână. Îl întreabă: 

   - Ce faci, măi, aici? 

   - Omor muşte... 

   - Şi ai omorât vreuna? 

   - Trei masculi şi două femele. 

   - Dar cum le recunoşti? 

   - Masculii i-am omorât pe o cutie de bere, iar femelele pe 

telefon... 
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   Unui bărbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plângere, 

deoarece hoţul cheltuia mai puţin decât nevastă-sa. 

 

  

   Doi bărbaţi, confesându-se unul altuia la bar. 

   - Iubita mea mă săruta de fiecare dată când vin acasă... 

   - Asta da, afecţiune! 

   - Aş!... E investigaţie! 

 

  

   Un bărbat, roşu, transpirat, calcă rufe şi o întreabă pe iubita sa: 

   - Dragă, eşti sigură că asta e cura cu fier pe care mi-a prescris-o 

medicul? 

 

  

   Un bărbat căsătorit, refuzat în repetate rânduri de soţia sa, se 

hotărăşte să meargă la bordel. 

   Se duce, intră înăuntru şi se fac două uşi. Pe una scrie căsătoriţi, 

pe alta scrie necăsătoriţi. 

   Să gândeşte să-şi dea jos verighetă, dar, om cinstit, intră la 

căsătoriţi. 

   Acolo, alte două uşi: pe una scrie cu chestie mică, pe alta, cu 

chestie mare. 

   Ne ştiind care-s pretenţiile acolo, om modest, deschide uşa la cu 

chestie mică. 

   Din nou, două uşi: pe una scrie cu bani mulţi, pe alta, cu bani 

puţini. 

   Modest, intră la cu bani puţini şi se trezeşte direct în stradă, unde 

un automat îi oferă un bileţel pe care scria: 

   Bani nu ai, căsătorit eşti, sulă mică ai, ce naiba mai cauţi la 

curve!? 



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

 112 

 

   Q: De ce a creat Dumnezeu bărbatul?  

   A: Pentru că vibratorul nu poate să aducă bani acasă.  

 

  

   Doi bărbaţi tineri, ambii în pragul căsătoriei.    

   - Tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de căsătorie? 

   - Nu, ce fel de om crezi că sunt? Dar tu? 

   - Eu da, dar n-am ştiut că e logodnica ta... 

 



   Q: Care este definiţia unei seri romantice pentru un bărbat?   

   A: Sex. 

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre un bărbat şi o furtună de zăpadă?  

   A: Nici una. Pentru că nu ştim niciodată câţi centimetri vor fi şi cât 

va ţine. 

 

  

   Două femei dialoghează despre iubiţii lor: 

   - Al meu e atât de religios, încât îşi iubeşte duşmanii! 

   - Nu mai spune... Şi cine-s duşmanii săi? 

   - Ţuica de prune şi prostituatele! 

 

 

   Q: Cum se numeşte un bărbat căruia îi lipseşte 90% din creier?  

   A: Castrat. 

 

  

   Q: De ce preferă bărbaţii să se însoare cu virgine?  

   A: Pentru că nu suportă comparaţiile. 
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   Un blogger din ăsta dur îşi cumpără, normal, o femeie gonflabilă. 

Ajuns acasă, se uită la data fabricaţiei: 8 decembrie 2007. 

   - Of!... Iar o săgetătoare... 

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre un bărbat şi un video?  

   A: Nici una. Amândoi merg pe acelaşi principiu: înainte, înapoi, 

înainte, înapoi, stop, eject. 

 

 

   Q: Care este asemănarea dintre un bărbat şi un storcător de 

fructe?    

   A: Ai nevoie de el, dar nu eşti sigură pentru ce. 

 

  

   Sfatul unui bărbat matur către unul mai tânăr:  

   - Dacă vrei să ai o nevastă deşteaptă, frumoasă şi bogată, trebuie 

să te însori de trei ori... 

 

  

   Apropo, despre liberalism şi despre egalitatea dintre sexe. Eu 

consider că femeia are dreptul să facă tot ce vrea. Numai să fie 

gustos.... 

 

  

   Q: Cine e primul bărbat care a spus: E nevoie de o femeie în casă! 

   A: Meşterul Manole. 

 

  

   Q: Dar care bărbat din istoria mondială a pus femeia la locul ei? 

   A: Tot Meşterul Manole. 



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

 114 

  

   O blondă atractivă intră neînsoţită într-un cazino din Irlanda. Pare 

un pic băută și pariază 20.000 de euro pe o singură mână de zaruri. 

   În același timp, spune: 

   - Sper să nu vă deranjez, dar simt că am mai mult noroc dacă sunt 

complet dezbrăcată. 

   Rumoare aprobatoare, iar blonda îşi scoate hainele, chibiţând:  

   - Haide! Haide! Că mami are nevoie de hainuțe noi! 

   Când zarul s-a oprit, începu să sară şi să strige: 

   - Da! Da! Am câştigat! 

   A îmbrăţişat, de bucurie, la rând, angajații, jucătorii de lângă ea, a 

încasat banii, şi-a luat hainele şi a ieşit repejor. 

   În urma ei, toți au rămas cu gurile căscate. 

   Într-un final, unul dintre angajați întreabă: 

   - Ce număr a ieșit? 

   Celălalt răspunde: 

   - Nu ştiu, m-am gândit c-ai văzut tu! 

   Concluzii: Nu toți irlandezii sunt bețivi; 

Nu toate blondele sunt proaste; 

Dar bărbații sunt toți la fel. 

 

  

   - Mămico, astăzi în autobuz tata m-a pus să cedez locul unei dom-

nişoare... 

   - Foarte bine, puiul mamei, aşa trebuie să faci! 

   - Da, mămico, dar eu stăteam în braţele lui tata... 

 

  

   - Am 37 de copii. 

   - Pe naiba! Cu aceeaşi? 

   - Da, dar cu femei diferite. 

 



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

 115 

 

   Q: E adevărat că barbaţii impotenţi trăiesc mai mult?  

   A: Da, dar degeaba. 

 

  

   Q: Se poate ca un bărbat să aibă patru ouă? 

   A: În mod normal nu, dar să verifice dacă nu are un penis în fund! 

 

  

   DOCTORUL: Suferiţi de vise erotice? 

   BĂRBATUL: Nu, chiar îmi fac plăcere... 

 

  

   În scrierea de tipar, cifra şapte arată astfel: 7. Când o scriem însă 

de mână, o tăiem cu o linie orizontală. V-aţi întrebat vreodată de 

ce?  

   Se spune că, după ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte 

să-i dicteze cele zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni să le 

vorbească despre ele.  

   Când a ajuns la a şaptea porunca, “Să nu comiţi adulter”, cei mai 

mulţi dintre bărbaţii evrei au început să strige: 

   - Tăiaţi şaptele, tăiaţi şaptele, tăiaţi şaptele! 

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre bărbaţi?  

   A: Toţi bărbaţii sunt la fel, doar salariul diferă! 

 

  

   Q: De ce se dau jos din pat bărbaţii la mijlocul nopţii? 

   A:    Să bea apă: 5%;    

Să meargă la toaletă: 12%;    

Să meargă… acasă: 83%.    
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De ce este minunat să fii bărbat: 

 Îţi păstrezi buna dispoziţie toată lună. 

 Mecanicii nu te iau de prost. 

 Nu cari peste tot o geantă plină cu căcaturi. 

 Ţi-e egal dacă nimeni nu observă noua ta freza. 

 La interviul pentru un job corpul tău nu contează. 

 Niciunul dintre colegii tăi n-are capacitatea de a te face să 

plângi. 

 Lenjeria intimă e mai ieftină. 

 Trei perechi de pantofi îţi ajung. 

 Îţi păstrezi numele de familie toată viaţa. 

 Faci baie şi eşti gata în 10 minute. 

 Poţi umbla în tricou alb prin locuri unde te poţi uda. 

 Tot ce ai pe faţă rămâne cu aceaşi culoare. 

 Nu trebuie să te razi mai jos de beregată. 

 Poţi lăsa patul de la hotel desfăcut, fără mustrări de 

conştiinţă. 

 Părul cărunt şi ridurile îţi stau bine. 

 Poţi participa la un concurs de pişuri şi râgâieli fără să-ţi fie 

ruşine. 

 Poţi fi arbitru, popă, preşedinte. 

 Poţi să te aşezi cu picioarele desfăcute, şi ce dacă?! 

 Mergi la toaletă singur, nu în pereche sau în grup. 

 Nu trebuie să opreşti la următorul PECO fiindcă "WC-ul e 

prea murdar". 

 Poţi să-l admiri pe Brad Pitt fără să mori de foame, 

încercând să arăţi ca el. 

 Cunoşti cel puţin 20 de variante de a deschide o bere. 

 Poţi raţionaliza orice frază cu un simplu "dă-o în p... mea!". 

 Convorbirile telefonice cu prietenii tăi durează mai puţin 

de 60 de secunde. 
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 Dacă nu suni un prieten când ai zis că o faci, acesta nu va 

comenta cu alţii că te-ai schimbat. 

 Dacă ai 35 de ani şi eşti necăsătorit, prietenilor tăi nu le 

pasă; din contră, te felicită. 

 Prietenilor tăi nu le pasă dacă ai slăbit sau te-ai îngrăşat. 

 Nu-ţi pasă dacă unii te vorbesc pe la spate. 

 Poţi să te scarpini între picioare la orice oră din zi. 

 Dacă-i cald, poţi să-ţi deschei cămaşa fără probleme. 

 Cu 400 de milioane de spermatozoizi în fiecare trăgătură, 

ai putea duplica populaţia pământului. 

 Poţi fi tată zilnic, dacă vrei, fără să trebuiască să aştepţi 9 

luni. 

 Nu te supără că cel mai bun prieten de al tău are şi alţi 

prieteni. 

 Poţi mânca o banană pe stradă fără ca unii să se 

gândească la prostii. 

 

  

   Bărbaţii sunt precum vacanţele. 

   Nu durează niciodată suficient.  

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi bananele. 

   Cu cât îmbătrânesc, devin mai puţin fermi. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi timpul. 

   Nu poţi face nimic să-i schimbi. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi cafeaua. 

   Cei mai buni sunt calzi, tari şi te ţin trează toată noaptea.  
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   Bărbaţii sunt ca şi computerul. 

   Dificili de înţeles şi în mod constant fără "suficientă" memorie. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi publicitatea. 

   Să nu crezi niciodată un cuvânt din ce zic. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi popcorn-ul. 

   Te satisfac.... dar doar pentru puţin timp. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi ninsorile.  

   Nu ştii niciodată când vin, câţi centimetri au şi cât durează. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi copiatoarele. 

   Servesc doar la reproducere. 

 

  

   Bărbaţii sunt ca şi parcarea. 

   Toate locurile bune sunt ocupate, altele sunt dezafectate. 
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Căznicii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragostea e oarbă, dar căsătoria îi redă 

vederea. 
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   Căsătoria serveşte la împărţirea problemelor pe care nu le-ai fi 

avut niciodată dacă ai fi rămas singur. 

 

  

   În orice căsnicie, cineva are întotdeauna dreptate, iar bărbatul 

niciodată.  

 

  

   Sexul este preţul pe care femeile îl plătesc pentru căsnicie. 

   Căsnicia este preţul pe care bărbaţii îl plătesc pentru sex. 

 

  

   BĂRBATUL: Nici nu ştiu pentru ce porţi sutienul, şi aşa nu prea ai 

ce pune în el! 

   FEMEIA: Lasă, că doar şi tu porţi chiloţi... 

 

  

   FIUL: E adevărat, tăticule, ca în unele părţi ale Africii bărbatul nu 

îşi cunoaşte soţia decât după căsătorie? 

   TATĂL: La fel se întâmplă în toate ţările! 

 

  

   Soţia îi spune soţului: 

   - Mai bine mă căsătoream cu dracul! 

   - Aiurea, scumpo! Căsătoria între rudele de sânge e interzisă! 

 

  

   - Tu îţi iubeşti nevasta? 

   - Când ne-am luat, o iubeam aşa de tare, încât îmi venea s-o 

mănânc. Acum îmi pare rău că n-am mâncat-o atunci. Acum e prea 

târziu, e aţoasă. 
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   Soţul se întoarce din delegaţie, îşi agăţă haina în cui şi îşi salută 

soţia cu o strângere de mână. 

   - Nu mai vrei nici măcar să mă săruţi?! 

   - Termină cu prostiile, dragă! După douăzeci ani de căsnicie îţi mai 

arde de orgii? 

 

  

   Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame 

decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mor-

mânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, 

repetând: 

   - De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit 

să mori? 

   Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse: 

   - Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră 

privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere... Pe cine jeliţi? Un 

copil? Un părinte? 

   Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse: 

   - Primul soţ al nevestei mele... 

 

  

   Nevasta unui director află că el are o nouă secretară. Vine direc-

torul acasă, nevasta îl ia în primire: 

   - Secretara asta a ta... are picioare frumoase? 

   - N-am băgat de seamă. 

   - Ochii, ce culoare au? 

   - N-am observat. 

   - Ce parfum foloseşte? 

   - N-am observat. 

   - Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă? 

   - Foarte repede. 
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   Q: Ce îmbătrâneşte prima oară la un bărbat? 

   A: Nevasta. 

 

  

   Înainte de nuntă, te gândeşti că mai bună decât ea nu există.  

   Înainte de divorţ, te gândeşti că mai rea decât ea nu există...  

 

  

   Soţia îl întreabă pe soţ: 

    - Ai văzut tipul care m-a salvat când eu mă înecam?  

   - Da, a fost la mine şi şi-a cerut scuze.  

 

  

   Doi prieteni se întâlnesc: 

   - Ce mai faci? 

   - Destul de bine, doar un pic supărat. M-am certat ieri cu nevastă-

mea. 

   - De ce? 

   - Nu ne înţelegem unde să petrecem concediul. Eu vreau în Thai-

landa, iar ea vrea să vină cu mine. 

 

  

   - Imaginează-ţi! Soţia mea a născut în autobuz, într-o aglomeraţie 

infernală! 

   - Asta nu-i nimic! A mea, în aceleaşi condiţii, a rămas însărcinată! 

 

  

   - Cum îl cheamă pe taică-tău?  

   - Ion... ori Vasile.  

   - Cum adică, Ion ori Vasile?  

   - Mama nu e sigură! 
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   Reportaj pe stradă: 

   - Fiţi amabil! Unde aţi petrecut ultimele concedii? În ţară sau în 

străinătate? 

   - Acum doi ani am fost la Vama Veche. 

   - Şi aţi fost mulţumit de condiţii? 

   - Nu prea. După două zile au intrat nişte derbedei peste noi în 

cort. M-au bătut, mi-au furat camera foto şi au profitat şi de 

nevastă-mea. 

   - Oh, ce tragedie! 

   - Dae şi anul trecut am fost tot acolo şi am păţit la fel. 

   - Îmi pare rău! Anul acesta unde intenţionaţi să mergeţi? 

   - Păi, tot la Vama Veche, că acolo vrea nevastă-mea... 

 

  

   În noaptea nunţii: 

   - Totuşi, ai un “clopoţel” cam mic! 

   - Nu-i mic, dar nu-i obişnuit să bată în marile catedrale. 

 

  

   Două prietene: 

   - Dragă, de două ore soţul tău flirtează cu blonda aia fără ruşine şi 

tu nu zici nimic?! 

   - Sssstt, taci din gură, că vreau să văd cât poate să mai stea cu 

burta suptă... 

 

  

   Sună telefonul noaptea. 

   BĂRBATUL (îi şopteşte soţiei): Dacă e pentru mine, nu sunt acasă. 

   NEVASTA (la telefon): E acasă. 

   BĂRBATUL (revoltat): Ce ţi-am spus, femeie? 

   NEVASTA (impasibilă): A fost pentru mine! 
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   Un tip se trezeşte dimineaţa, ia ziarul de la uşă, se uită pe 

numerele de la loto şi vede că i-au ieşit toate cele şase. Cum avea 

un serviciu pe care nu îl suporta, pleacă tacticos la serviciu, intră în 

audienţă la şef şi îl anunţă cu satisfacţie că demisionează. Şeful 

spune că e alegerea lui, îi mulţumeşte pentru cei peste 20 de ani 

lucraţi în firmă şi îi dă un bonus de despărţire de 200.000 de euro. 

Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intră la repre-

zentanţă BMW şi cumpără cel mai scump model, în valoare de 

200.000 de euro. Când să dea banii, este anunţat că, deoarece este 

clientul cu nr. 1.000.000, primeşte maşina gratis. Când e să ai 

noroc, ai noroc, zice omul bucuros că a rămas şi cu cei 200.000 de 

euro şi are şi BMW nou nouţ. Trece pe la loto, ridică milioanele şi 

pleacă spre casă. Se opreşte la o terasă, ia o bere şi o vede pe soţia 

sa venind acasă, cu bicicleta. Din sens opus, apare o betonieră în 

viteză, şoferul face o manevră greşită şi o calcă pe soţia tipului. 

“Asta e”, zice omul, “când e să ai noroc, ai noroc până la capăt!”. 

 

  

   Test de dragoste necondiţionată. Încuie nevasta şi câinele în 

portbagajul maşinii. După două ore, deschide portbagajul şi vezi 

cine se bucura că te vede. 

 

  

   - Domnule doctor, căsătoria mea a intrat într-un impas.  

   - Cum aşa?  

   - Păi, soţia mea nu mă mai poate suferi când sunt beat, iar eu n-o 

mai pot suferi când sunt treaz! 

 

  

   Sexul cu nevastă-mea s-a depreciat precum Coca-Cola. La început, 

"Cocaine", apoi "Caffeine", mai nou "Light", iar acum "Zero". 
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   - Tată, unde sunt Alpii?  

   - Întreab-o pe maică-ta, ea mută tot timpul lucrurile prin casă!  

 

  

   Soţia se întoarce din concediu, de la mare, iar soţul o întreabă:  

   - Ei, cum te-ai distrat?  

   - Acolo femeile ori împletesc ori fac sex.  

   - Şi tu ce ai făcut?  

   - Păi, nu am găsit andrele pe tot litoralul... 

 

  

   Georgeasca, la birou:  

   - Fetelor, aseară am pus mâna pe testiculele lui bărbatul meu, 

erau reci ca gheaţa...  

   A doua zi, Ioneasca şi ea:  

   - Fetelor, şi bărbatul meu are testiculele reci ca gheaţa...  

   A treia zi, apare Vasileasca bătută mar, cu ochii vineţi.  

   - Ce-ai păţit, dragă?  

   - Păi, am pus şi eu mâna pe testiculele lui bărbatu’ meu: erau 

fierbinţi, fierbinţi. Atunci am zis: “Dragă, ce testicule fierbinţi ai, ale 

lui Georgescu şi ale lui Ionescu sunt reci ca gheaţa!”. 

 

  

   Un cuplu de tineri căsătoriţi au decis să-şi petreacă luna de miere 

la o pensiune izolată la munte. S-au cazat într-o sâmbătă şi n-au 

mai ieşit timp de cinci zile. Îngrijoraţi de soarta lor, proprietarul 

pensiunii s-a hotărât să vadă dacă n-au păţit ceva. Aşa că a bătut la 

uşă şi i-a întrebat dacă sunt în regulă.  

   - Suntem bine, trăim din fructele dragostei!  

   - Aşa mi-am şi imaginat... Dar v-aş ruga să nu mai aruncaţi cojile în 

curte, că îmi sufocaţi gâştele! 
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   Ce-i greu nu e să suporţi coarnele, ci să întreţii vacă.   

 

  

   În privinţa veselei, am ajuns la un compromis cu nevastă-mea: eu 

le spăl şi ea le lasă să se usuce! 

 

  

   O tânără căsătorită: 

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

ne acceptă... 

 

  

   La un bijutier, soţia probează o brăţară masivă din aur, apoi îşi 

întreabă soţul dacă îi place. 

   - Nu, dragă! Brăţara asta te îngraşă! 

 

  

   - Ce ţi-a zis nevasta când te-ai întors târziu de la chef? 

   - Nimic, oricum trebuia să-mi scot dinţii din faţă... 

 

  

   Sătui de viaţă sexuală monotonă, un cuplu decide să ia măsuri, 

aşa că bărbatul îi spune că în fiecare seară ea trebuie să ghicească 

ce gust are prezervativul pe care şi-l pune. Ea este de acord, intră în 

dormitor, închid lumina şi ghiceşte: 

   EA: Mmmmm, gorgonzola cu nuci?! 

   EL: Aşteaptă, dragă, că nu l-am pus încă! 

 

  

   - Nenorocire! Am o nevastă tânără care-i mereu bolnavă. 

   - Asta nu-i nimic. Eu am una bătrâna care-i sănătoasă tun... 
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   Se întâlnesc două prietene: 

   - Ce mai faci, dragă? 

   - Sunt supărată! Soţul meu m-a ofensat grav! 

   - Cum aşa? 

   - L-am rugat să-mi dea 200 de euro ca să mă duc la un cabinet de 

înfrumuseţare, iar el s-a uitat la mine şi mi-a dat 500! 

 

  

   - Draga mea, ce-ai mai slăbit! Cum ai făcut? 

   - Dragă, mă tot cert cu bărbatu-meu. 

   - Şi de ce nu divorţezi, dragă? 

   - Mai am de slăbit două kilograme. 

 

  

   Soţul vine acasă şi-o prinde pe soţie cu amantul în pat. Şocat, 

întreabă: 

   - Ce se întâmplă aici? 

   Soţia se uită la amant şi zice: 

   - Ţi-am spus că-i prost?! 

 

  

   La o masă, într-un bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar 

după pahar. De fiecare dată când termina un pahar, se uita în 

buzunarul cămăşii. Intrigat, barmanul l-a întrebat: 

   - De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar? 

   - Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi se pare frumoasă, mă 

duc acasă! 

 

  

   - Tu, vecină, îmi împrumuţi sucitorul? 

   - Nu pot, vecină, că nici bărbatul meu nu a venit acasă! 
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   Naşterile sunt de trei tipuri: 

1. Spontane, când nevasta naşte la o lună după căsătorie; 

2. Tardive, când naşte nevasta la doi ani de la moartea 

soţului; 

3. Extrauterine, când naşte servitoarea. 

 

  

   Un bărbat de vârsta a doua se săturase tot să fie considerat 

mereu sub papucul nevestei sale, aşa că se hotărî să meargă la 

psihiatru. Acesta îi spuse că are nevoie să-şi construiască respectul 

de sine. Îi oferi să citească o carte despre cum să-şi câştige 

încrederea în propria persoană. Omul citi cartea într-un suflet chiar 

în drum spre casă. Ajuns acasă, intră val-vârtej şi se duse direct în 

faţa soţiei sale. Ridicând degetul în faţa ei, spuse: 

   - De acum înainte, vreau să ştii că eu sunt bărbatul în casa asta şi 

cuvântul meu este literă de lege! Vreau să-mi pregăteşti diseară o 

friptură la cuptor şi, când o voi termina de mâncat, vreau să am şi 

pe masă un desert, da? Apoi, dupa cină, vreau să-mi umpli cada cu 

spumă ca să mă pot relaxa. Şi după ce voi termina şi cu baia, ghici 

cine o să mă îmbrace şi pieptene? 

   - Angajatul de la pompe funebre? 

 

  

   O femeie de 47 de ani, goală în uşa de la baie, îşi întreabă soţul: 

   - Tu crezi că-mi arăt vârsta? 

   Soţul răspunde: 

   - Dacă mă uit la părul tău, îţi dau 29; la bust, 32; pentru talie, 36; 

la picioare, 30... 

   Femeia este extrem de încântată şi flatată. 

   EA: Mulţumesc, iubitule, chiar crezi asta? 

   EL: Aşteaptă, că n-am terminat de adunat!... 
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   Cineva sună la uşă. Bărbatul deschide. În faţa lui, Moartea. 

   MOARTEA: Am venit după viaţa ta! 

   Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa: 

   BĂRBATUL: Viaţa mea! Te caută cineva la uşă... O clipă, vă rog, 

vine numaidecât! 

 

  

   Bărbatul ideal e cel care, atunci când îşi găseşte nevasta în 

dormitor cu amantul, spune:  

   - Nu vă deranjaţi, continuaţi!  

   Amantul ideal e cel care mai poate să continue... 

 

  

   Un cuplu a făcut o înţelegere ca oricine moare primul să se 

întoarcă şi să-l informeaze pe celălalt cum e viaţa de apoi. Cea mai 

mare frică a lor a fost că nu există viaţă după moarte. După o viaţă 

lungă împreună, soţul a fost primul care a murit. Ţinându-se de 

cuvânt, el a făcut primul contact: 

   - Marion... Marion...  

   - Tu eşti, Bob? 

   - Da, am venit înapoi, cum ţi-am promis. 

   - Minunat! Cum îţi place?! 

   - Ei bine, mă trezesc dimineaţa, am sex la micul dejun şi apoi mă 

opresc la terenul de golf şi fac sex din nou, vine amiaza şi apoi fac 

sex de câteva ori mai mult. Apoi am un prânz minunat cu multă 

verdeaţă. Mai zburd puţin în jurul terenul de golf, apoi fac sex 

restul de după-amiază. După cină, sunt înapoi la terenul de golf din 

nou şi iar am mult sex până noaptea târziu. Am nevoie de puţin 

timp să prind ceva somn şi apoi a doua zi începe totul la fel.  

   - Oh, Bob, eşti în Rai? 

   - A, nu... Sunt un iepure din Arizona. 
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   Două vecine se ceartă la gard: 

   - Nenorocito! Bărbatu-meu iar a dormit la tine în noaptea asta! 

   Cealaltă îi răspunde: 

   - Poate la tine doarme! La mine stă treaz! 

 

  

   Soţul ajunge acasă la 5 dimineaţa.  

   NEVASTA: Unde ai fost, Superman? 

   SOŢUL: Păi, să vezi, am fost cu nişte clienţi în oraş... 

   NEVASTA: Şi ai stat cu ei până la 5 dimineaţa, Superman? 

   SOŢUL: Păi, da, am reuşit să obţin un contract şi... 

   NEVASTA: Şi după aia ce ai mai făcut, Superman? 

   SOŢUL: Păi, am fost să bem ceva la un bar... 

   NEVASTA: Şi pe urmă, Superman? 

   SOŢUL: Păi, am fost la un bar de striptis, aşa au vrut clienţii, dar a 

fost foarte urât şi plicticos. Dar de ce îmi tot zici Superman? 

   NEVASTA: Păi, doar Superman îşi mai poartă ca tine chiloţii peste 

pantaloni! 

 

  

   O familie de tineri merge în vizită la nişte prieteni mai în vârstă. Se 

pun la masă să mănânce. Bătrânul îi zice soţiei: 

   - Luceafărul meu, adu felul întâi. 

   După ce termină bătrânul zice: 

   - Frumoasa mea, adu felul doi. 

   După ce termină, bătrânul îi zice soţiei: 

   - Iubirea mea, adu desertul. 

   După masă, femeile merg la bucătărie, iar barbaţii rămân singuri. 

Tânărul îl întreabă pe bătrân: 

   - Cum de reuşeşti după atâţia ani să-i spui cuvinte aşa frumoase? 

   - Să mor de mai ştiu cum o cheamă! 
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   Soţul către soţie: 

   - Ce idioată eşti! 

   - Bineînţeles că sunt idioată. Dacă eram căsătorită cu un preot, 

eram preoteasă! 

 

  

   - Fiule, eu voi pleca câteva zile de acasă, spuse tatăl băieţelului 

său. În absenţa mea, tu vei fi bărbatul în casă. 

   - Bine, tată, dar întoarce-te repede, nu-mi place să spăl vasele. 

 

  

   - D-le poliţist, mi-a dispărut soţia... cu un an în urmă. 

   - Şi tu doar acum ne spui? 

   - Da, până acum nici eu nu puteam să cred că am norocul ăsta! 

 

  

   Soţul pleacă în deplasare. Soţia, ca de obicei, îşi aduce amantul 

acasă. După vreo zece zile, se întoarce soţul, bate la uşă. 

   SOŢIA (către amant): Repede, fugi, a venit soţul! 

   AMANTUL: Slavă Domnului c-a venit în sfârşit acasă! 

 

  

   Noaptea târziu. Soţul, beat, vine acasă, faţa plină de ruj şi fond de 

ten.  În prag, soţia, furioasă. 

   - Dragă, n-o să mă crezi! M-am bătut cu un clovn! 

 

  

   SOŢIA: Am două veşti pentru tine, una proastă şi una bună. 

   SOŢUL: Spune-le. 

   SOŢIA: Te părăsesc! 

   SOŢUL: Şi vestea proastă? 
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   SOŢIA: M-am săturat! Tot timpul spui: soţia mea, slujba mea, 

maşina mea, casa mea... Înţelege odată că toate sunt ale noastre şi 

moral, şi legal! Te rog să iei aminte... Şi acum ce cauţi, când vorbesc 

cu tine? 

   SOŢUL: Sutienul nostru... 

 

  

   Un bărbat îi spune prietenului său: 

   - Soţia mea ţine o cură de slăbit de trei săptămâni. 

   - Cât a pierdut până acum? 

   - Două săptămâni. 

 

  

   Doi inşi jucau golf, dar aveau două femei în faţa lor şi nu puteau 

să lovească mingea. 

   - Mă duc să le rog să joace mai repede, spune unul dintre ei. 

   Pleacă, dar se întoarce extrem de agitat. 

   - Nu pot să mă duc acolo. Una este nevastă-mea, iar cealaltă e 

amanta mea. 

   - Nu-i nimic, mă duc eu, spune celălalt. 

   Şi cel de-al doilea tip se întoarce agitat. 

   - Măi, ce lume mică! 

 

  

   Vine soţul acasă beat. Soţia, în prag, cu o tigaie în mână. 

   SOŢUL: Du-te şi te culcă, nu mi-e foame! 

 

  

   SOŢUL: Chelner, ce vin ne recomanzi, la aniversarea căsătoriei? 

   CHELNERUL: Depinde, domnule, dacă vreţi să sărbătoriţi ori să 

uitaţi...    
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   - Trebuie neapărat să-mi comand câteva rochii noi. 

    - Bine, zice soţul, dar toate dulapurile sunt pline de rochiile tale! 

    - Ştiu, dar pe toate mi le-au văzut vecinii! 

    - În cazul ăsta, ar fi mai bine să schimbăm cartierul, ar fi mult mai 

ieftin. 

 

  

   Într-o zi, soţul vine mai devreme acasă şi, uimit, o găseşte pe 

nevastă-sa cu amantul ei. Surprins, acesta îi spune amantului: 

    - Sunt un om relativ calm, hai în camera cealaltă să discutăm! 

   Amantul, bucuros că nu are probleme, se duce în camera de 

alături şi stă de vorbă cu soţul femeii, ca de la bărbat la bărbat. 

    - Fii atent ce facem, zise soţul. Voi trage două focuri de armă în 

aer şi ne vom preface morţi; la cine va veni nevastă-mea prima 

dată, acela o va păstra! 

    Amantul e de acord şi soţul trage cele două focuri de armă. Din 

camera de vizavi se aude glasul soţiei: 

    - Costele, ieşi de sub pat, că s-au împuşcat dobitocii ăia! 

 

  

   Doi tipi se întâlnesc în gară. 

   - Ce faci? 

   - Mi-am pierdut nevasta şi o caut! 

   - Ce coincidenţă! Şi eu mi-am pierdut nevasta şi o caut. Dar cum 

arată a ta? 

   - E înaltă, roşcată, cu ochii verzi, sânii mari şi picioare lungi. A ta? 

   - Las-o baltă pe a mea! Hai s-o căutăm pe a ta! 

 

  

   SOŢIA: Iar ai băut? 

   SOŢUL: Lasă-mă în pace, e destulă pedeapsa că te văd dublu. 
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   Soţul vine neanunţat acasă, după o lungă deplasare. Intră în casă, 

caută sub pat, în şifonier, în baie. Nimeni. Resemnat, îi spune 

nevestei:   

   - Ai îmbătrânit, femeie!     

 

  

   Un bărbat începe să poarte un cercel la ureche. Lumea se miră:  

    - Cum, om serios, cu cercel?   

   - Păi, de când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru, m-a obligat 

să-l port la ureche!      

 

  

   Un bărbat, devenit de puţin timp soţ, o întreabă pe tânăra lui 

soţie:    

   - Draga mea, ai mai fi acceptat să îmi fii soţie şi dacă tatăl meu nu 

mi-ar fi lăsat o avere impresionantă? 

   - Dragul meu, aş fi acceptat să îţi fiu soţie indiferent cine ţi-ar fi 

lăsat averea.   

 

  

   Gigel juca cu maică-sa un joc de-a ghicitul cuvintelor: 

   - Mamă, ghici la ce cuvânt m-am gândit, din patru litere! 

   Maică-sa se gândeşte, după care îi arde lui Gigel o palmă. 

   Gigel începe să plângă: 

   - Pentru ce, mamă? Eu m-am gândit la cuvântul casă! 

   Se apropie şi tatăl lui Gigel şi-i trage o palmă soţiei: 

   - Ai înţeles, fă? La casă trebuie să te gândeşti, la casă! 

 

 

   Q: Cum îţi faci soţia să plângă în timp ce faci dragoste? 

   A: Îi dai telefon şi-i spui ce faci! 
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   Un bărbat sună la Urgenţe:  

   - Veniţi repede, băieţelul meu a înghiţit un prezervativ!  

   După cinci minute, acelaşi bărbat sună din nou:  

   - Nu mai trebuie să veniţi, am găsit altul! 

 

  

   EL: Iubito, ce ai zice să avem un weekend fabulos? 

   EA: Cred că este o idee excelentă! 

   EL: Atunci... ne vedem luni!                         

 

  

   Ca să o verifice pe nevastă-sa cât de mult ţine la el, într-o bună zi, 

soţul se preface că a murit.  

   Nevastă-sa se frământa prin casă:  

   - Cu ce să-l îmbrac?! Să-i pun pantofii aştia noi Lasă, că-s buni şi 

tenişii! Să-i pun costumul ăsta bun?! Lasă, că-i bun şi treningul…  

   Îl pune în sicriu şi începe să jelească:  

   - Unde te duci tu, bărbateeeeeee?! Unde te duci?!          

   Din sicriu, soţul îi răspunde:  

   - La stadion, că aşa m-ai îmbrăcat!     



  

   - M-am săturat de mania asta a vitezei a ta! E pentru a treia oară 

când era cât pe ce să mă omori, se răsteşte soţul, înfuriat la culme. 

   - Iubitule, te rog, mai dă-mi o şansă!  



 

   - Am ajuns deja în oraş?, întreabă soţia.  

   - Cu siguranţă, spune soţul, lovim din ce în ce mai mulţi pietoni!  

   - Păi, încetineşte atunci!  

   - Cum să încetinesc, dacă tu conduci!   
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   - Draga mea! Am decis, te părăsesc! 

   - Ai găsit una mai bună? 

   - Mai bună, nu. Mai ieftină. 

 

  

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

   - Dacă vii devreme acasă, nu o să fie... 

 

 

   Într-un bar, intră un tip foarte mulţumit: 

   - De băut la toată lumea. Fac cinste! Mi s-a născut un fiu! 

   - Ce greutate? 

   - 4 kg! 

   - Lungime? 

   - 53 cm! 

   - Cum se simte soţia? 

   - Ea încă nu ştie! 

 

  

   - Spuneţi-ne, soţul dumneavoastră are ceva semne particulare? 

Altfel nu-l putem găsi. 

   - Încă nu, dar o să aibă imediat ce-l aduceţi acasă! 

 

  

   - Ce mai fac ai tăi? 

   - Excelent, soţia a născut un băieţel, care seamănă leit cu mine... 

   - Da? Şi nu se mai poate face nimic? 

 

  

   - D-le avocat, prostia unui bărbat poate constitui motiv de divorţ? 

   - Nu, este doar motiv pentru căsătorie. 
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   - Când se gândeşte la mine, soţul meu capătă o putere de muncă 

extraordinară. 

   - Aşa e, tu. L-am văzut ieri bătând covoarele! 

 

  

   Un cuplu de bătrâni căsătoriţi de 50 de ani sunt întrebaţi: 

   - Cum reuşiţi ca la vârsta asta să fiţi un cuplu atât de perfect şi vă 

înţelegeţi atât de bine? 

   EL: Să vedeţi, secretul unei căsnicii nu e iubirea, ci regulile. Noi 

avem reguli peste tot, reguli pe care le respectăm de o viaţă. De 

exemplu, la baie, folosim întotdeauna aceleaşi prosoape împreună, 

dar avem unul pe care scrie C de la cap şi altul pe care scrie F de la 

fund. 

   EA: Ce?! Totdeauna am crezut că C vine de la cur şi F de la faţă! 

 

  

   - El ţi-a povestit despre aventurile trecute? 

   - Nu. 

   - Ce măgar. Dar tu lui? 

   - Nu. 

   - Bravo! 

 

  

    - Cum, tu joci poker, acasă, cu soția? 

    - Ce să fac? E singura modalitate de a-mi recupera o parte din 

salariu! 

 

  

   Dacă ştiam cât eşti de sărac, nu mă mai mărităm cu tine! 

   - Şi eu, când îţi ziceam că eşti tot ce am pe lume, de ce nu mă luai 

în serios? 
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   EA: Dragul meu, ori de câte ori văd florile astea, îmi amintesc de 

ochii tăi! 

   EL: Cum aşa dragă, aşa ochi frumoşi am? 

   EA: Nu, floarea se cheamă ochiul-boului! 

 

  

   Un cuplu trece prin faţa unei cofetării: 

   - Mmmmm!, ce bine miroase, spune ea. 

   - Dacă vrei, mai trecem odată. 

 

  

   Am avut un schimb dur de replici cu soţia în timp ce ne pregă-

team de divorţ. Ea mi-a spus: 

   - Să ştii că păstrez copilul, eu l-am născut, este al meu! 

   - Nu este adevărat, nu-i al tău, i-am răspuns. 

   - Cine dracu’ crezi că i-a dat naştere atunci?, mi-a replicat. 

   - Îţi mai aduci aminte, i-am zis, în ziua în care s-a născut, a făcut 

pe el şi m-ai rugat să merg să-l schimb? Ei bine, l-am schimbat! 

 

  

   Un tip îşi găseşte nevasta în pat cu cel mai bun prieten al său. 

   Scoate puşca din dulap şi-l omoară pe loc. 

   Nevastă-sa: 

   - Cu o aşa atitudine, ai să rămâi fără prieteni. 

 

  

   Trei prieteni se laudă cu nevestele lor. 

   PRIMUL: Eu am o nevastă, ca un fluture! 

   AL DOILEA: Nevastă-mea e ca o căprioară! 

   AL TREILEA (după un moment de gândire): Păi… Nici a mea nu 

prea seamănă a om! 
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   Soţul vine din delegaţie şi soţia are trei bărbaţi în casă. Nu ştie 

unde să-i ascundă, îi băga în trei saci şi-i pune pe balcon.  

   Soţul iese pe balcon să-şi aprindă o ţigară şi vede sacii:  

   - Ce e cu sacii ăştia?  

   - A fost mama în vizită şi ne-a adus câte ceva...  

   Soţul trage un picior primului sac şi din sac se aude: guiţ, guiţ!  

   - A, un purceluş... e bun!  

   Dă un picior şi la al doilea, se aude: muuu,muu!  

   - A, un viţeluş...  

   Dă un picior şi la al treilea sac. Nimic. Mai dă una şi mai tare. Tot 

nimic. Ia o lopată şi începe să dea cu ea în sac. Deodată, se 

deschide sacul şi iese  un tip revoltat rău:  

   -Ba, tâmpitule, dacă tac, înseamnă că ţi-a adus soacră-ta cartofi!   

 

  

   La maternitate, asistenta intra şi îi spune proaspetei mămici: 

   - Tatăl copilului e pe coridor cu un buchet de flori. Poate să intre? 

   - Ferească Dumnezeu! Soţul meu poate veni din clipa în clipă. 

 

  

   Miezul nopţii. Un beţiv se leagănă din gard în gard, când e oprit 

de un poliţist. 

   - Actele la control, vă rog şi să-mi spuneţi unde mergeţi!  

   Beţivul se uită lung şi răspunde: 

   - Mă duc la o conferinţă despre efectele nocive ale alcoolului şi 

despre riscul beţivilor de a deveni rataţi. 

   Poliţistul se uită la el fix şi întreabă: 

   - La ora asta? Cine ţine o conferinţă despre aşa ceva la miezul 

nopţii? 

   - Nevastă-mea şi, mai mult ca sigur, şi soacră-mea. 
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   Un tip se întoarce acasă după o seară lungă. Intră tiptil în casă, ca 

să nu fie auzit, şi se îndreaptă spre scara spre dormitor. Din 

nefericire, greşeşte prima treaptă şi, încercând să se agaţe de 

balustradă, se răsuceşte şi cade în fund. Cele două sticle de whiskey 

din buzunarele de la spate se fac ţăndări. 

   Strângând puternic din dinţi ca să nu urle de durere, se ridică, îşi 

dă pantalonii jos şi se uită în oglinda din hol. Fundul lui tăiat în zeci 

de locuri sângera puternic. Cu greu, reuşeşte să găsească o cutie 

mare de plasturi şi, cu ajutorul oglinzii, începe să pună câte un 

plasture unde vede sângele curgând. Cu chiu, cu vai, reuşeşte, apoi, 

să ajungă în pat. 

   Dimineaţa, soţia se uită chiorâş la el şi îi zice: 

   - Iar ai venit beat azi noapte... 

   - De ce spui asta?, întrebă el cu o privire ingenuă. 

   - Poate nu din cauza uşii de la intrare lăsată larg deschisă, poate 

nu din cauza cioburilor de pe trepte, poate nu din cauza dârelor de 

sânge de prin casă, poate nu din cauza ochilor tăi injectaţi, dar cu 

siguranţă din cauza plasturilor lipiţi pe oglindă! 

  

  

   Din confesiunile unui bărbat. Nu am cunoscut fericirea adevărată 

până nu m-am căsătorit. Pe urmă a fost prea târziu.    

 

  

   Sfat bărbătesc. Nu te culca nervos! Rămâi să termini cearta. 

 

  

   Soţul îi spune soţiei: 

   - Draga mea, vino până la baie să vezi cum spăl a treia camaşă! 

   - Vai dragul meu, ce harnic eşti! Ai spălat deja celelalte două? 

   - Nu, am început direct cu a treia... 
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   Soţia îşi aşteaptă îngrijorată soţul. Acesta apare abia în zori. 

   EA: Poţi să-mi spui pentru ce vii la ora asta? 

   EL: Pentru micul dejun! 

 

  

   De la o vreme, soţul se întoarce tot mai târziu acasă, uneori 

lipsind chiar toată noaptea. Într-o zi însă, soţia îi spune furioasă: 

   - Eşti atât de infidel încât mă îndoiesc că ai fi tatăl copiilor noştri!  

    

  

   După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot certe, un cuplu 

se hotărăşte să apeleze la un consilier. Când ajung la cabinetul 

consilierului, sunt întrebaţi care este problema lor. Imediat, soţul 

face o faţă lungă şi se aşează pe scaun fără a spune nimic. Soţia 

începe să vorbească non stop, descriind problemele căsătoriei. 

După ce o ascultă 5, 10, 15 minute, consilierul se apleacă peste ea, 

o ia de umeri, o sărută pasional şi o lasă înapoi pe scaun. Soţia 

amuţi de plăcere. Consilierul se uită la soţ, care se uita şi el la ei, 

fără să-i vină a crede. Consilierul îi spune: 

   - Soţia dvs. are nevoie de asta de cel puţin de două ori pe 

săptămână! 

   Soţul se scarpină şi răspunde: 

   - Păi, aş putea să o aduc aici în fiecare marţi şi joi. 

 

  

   SOŢIA: Ai mâncat?  

   SOŢUL: Ai mâncat?  

   SOŢIA: Mă imiţi?  

   SOŢUL: Mă imiţi?  

   SOŢIA: Te iubesc!  

   SOŢUL: Da, am mâncat!     
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   Diferenţa dintre curaj şi tupeu în căsnicie. 

   Curajul înseamnă să te întorci acasă la miezul nopţii, să-ţi vezi 

nevasta aşteptându-te cu un măturoi în mâna şi să o întrebi: 

   - Încă mai faci curat, sau tocmai te pregăteai să decolezi? 

   Tupeul înseamnă să te întorci acasă la miezul nopţii, învăluit într-

un nor de parfum, cu urme de ruj pe haine, să-ţi vezi nevasta 

aşteptându-te cu un măturoi în mână şi să-i spui: 

   - Nu te enerva, tu urmezi. 

     

  

   - Ce mai este nou, Gigi? 

   - Sunt supărat, Vasile. Am aflat că nevastă-mea mă înşeală. 

   - Bine, dar eu te-am întrebat ce mai e nou...     

 

  

   Instituţia căsniciei este foarte asemănătoare cu mersul la restau-

rant în grup. Comanzi ce vrei, pe urma vezi ce au luat alţii şi, brusc, 

nu îţi mai place ce ai tu.     

 

  

   Un băieţel îl întreabă pe tatăl lui:  

   - Tati cât costă să te căsătoreşti?  

   - Nu ştiu fiule, încă plătesc. 

 

  

   Într-un parc, stau pe o bancă doi tineri îndrăgostiţi. Un bărbat se 

opreşte în faţa lor şi se uită lung la femeie. 

   - Eşti chiar nesimţit, spune băiatul de pe bancă, după o vreme. 

Chiar nu vezi că domnişoara e cu mine? 

   - Mă scuzaţi, răspunde bărbatul, dar trebuie să-i cer nevestei 

cheia de la casă.                                                                
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   Soţul, în faţa monitorului, joacă un shooter. Soţia, încercând să-i 

atragă atenţia: 

   - Ascultă, dragul meu, pentru ce-ţi trebuie aceşti monştri, când 

mă ai pe mine? 

 

  

   - Tati, este adevărat că în unele părţi din Africa, un bărbat nu îşi 

cunoaşte soţia până nu se căsătoresc? 

   - Asta se întâmplă peste tot fiule. 

 

  

   - Dacă îţi latră câinele la uşa din spate şi nevasta ţipă la uşa din 

faţă, cui îi dai drumul prima dată?  

   - Câinelui, normal, că el o să tacă după ce intră. 

 

  

   - Mamă, tată vrea să se arunce de la balcon! 

   - Ce imbecil! I-am pus coarne, nu aripi!  

 

  

   SOŢIA: Mai bine mă căsătoream cu dracul! 

   SOŢUL: Aiurea, scumpo! Căsătoria între rudele de sânge este 

interzisă!     

 

  

    - Tati, de ce te-ai căsătorit cu mami?  

    Soţul către soţie:  

    - Vezi, până şi copilul e surprins!                      

 

  

   Secretul căsniciei perfecte rămâne un secret.     
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   Azi noapte, nevastă-mea mă întreabă: 

   - Şi ce altceva ai vrea să mai faci cu trupul meu? 

   - Să-l identific în prezenţa poliţiei! 

 

  

   SOŢIA: Iubitule... Ce faci? 

   SOŢUL: Nimic. 

   SOŢIA: Nimic?.. Păi, de-o oră tot studiezi certificatul nostru de 

căsătorie. 

   SOŢUL: Căutam data expirării! 

 

  

   Tatăl vine de la creşă cu copilul, iar mama îşi pune mâinile în cap: 

   - Mă, ăsta nu-i copilul nostru! 

   - Ce importanţă are, mâine tot la creşă îl duc! 

 

  

   - Tată, tu te-ai însurat la biserică ori la starea civilă? 

   - La beţie, dragul meu, la beţie. 

 

  

   - Se vede că te-ai însurat: ai hainele călcate impecabil! 

   - Da... Primul lucru pe care m-a învăţat nevastă-mea a fost să calc! 

 

  

   Nu am mai vorbit cu soţia mea de 18 luni. Nu îmi place să o 

întrerup. 

 

  

   Dacă vrei ca soţia să te asculte când vorbeşti, vorbeşte cu altă 

femeie. O să fie numai ochi şi urechi. 
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   Când era însărcinată nevastă-mea, i-am zis: 

   - Iubito, dacă va arăta ca tine, o să fie magnific. 

   Ea mi-a răspuns: 

   - Dacă va arăta ca tine, o să fie miracol. 

 

  

   Badea Ion îşi bate nevasta cu strigături. Un vecin bagă capul peste 

gard şi zice:  

   - Ce faci, bre? Mai uşor...  

   Badea Ion răspunde:   

   - Lasă-mă, repar maşina de spălat...       

 

  

   Artă fotografică. 

   - Mă, Vasile, tu ai poze cu nevastă-ta goală? 

   - Nu, mă, n-am! 

   - Cumperi? 

 

  

   El şi ea, în pat. Sună telefonul. Ea răspunde. După ce ea se 

întoarce, el întreabă: 

   - Cine a fost? 

   - Soţul. 

   - Atunci plec. 

   - Stai liniştit. A zis că mai întârzie o oră, fiindcă a ieşit cu tine la o 

bere! 

 

  

   SOŢIA: Iubitule, ai observat? Am cumpărat o perie nouă pentru 

toaletă. 

   SOŢUL: Am văzut, dar prefer totuşi hârtia igienică. 
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   Într-o dimineaţă, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus 

soţului său:  

   - Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.  

   - Cum să nu ştiu? o întrebă el indignat. Cum crezi ca aş fi putut 

uita?  

   După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă şi a plecat la lucru. 

La ora 10 dimineaţa, sună cineva la uşă. Femeia deschise şi primi o 

cutie plină cu trandafiri roşii. La prânz, primi o cutie din bom-

boanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livră o 

rochie creată de un designer renumit.  

   Femeia de-abia aştepta să se întoarcă soţul ei acasă.  

   - Prima dată florile, după aceea ciocolata şi în cele din urmă 

rochia!, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un 

mod mai fascinant Ziua Mediului!   

 

  

   Un tânăr se plimba nerăbdător în faţa unui magazin de haine. La 

un moment dat, se apropie de o tânăra foarte atrăgătoare şi-i 

spune: 

   - V-ar deranja să vorbiţi cu mine câteva momente? 

   - De ce?, întrebă tânăra, suspicioasă. 

   - Soţia mea a intrat în magazin de foarte mult timp, dar, dacă m-

ar vedea discutând cu dumneavoastră, sunt sigur ca ar ieşi.                                                                

 

  

   Noaptea nunţii. Tânăra, nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de 

patru. Spre dimineaţă, soţia a adormit. Soţul merge la toaletă. 

Lipseşte 5, 10 minute... 

   Soţia se trezeşte şi merge să-l caute. Îl găseşte la toaletă, bâjbâind 

prin chiloţi şi şoptind: 

   - Hai, te rog... Ieşi... Îţi spun eu: ea doarme! 
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   Soţul se întoarce de la serviciu şi îşi găseşte soţia în pat cu un 

tinerel. Supărat, soţul începe să ţipe, să arunce lucruri şi vrea să 

pună mâna pe soţia infidela. Aceasta însă îi spune: 

   - Înainte de a face o nebunie, te rog să asculţi cum de s-a putut 

întâmpla aşa ceva. Pe când mă întorceam acasă, l-am văzut pe 

acest tinerel amărât şi mort de foame. L-am adus acasă şi i-am dat 

mâncarea pe care ţi-o pregătisem şi pe care n-ai mâncat-o fiindcă 

te-ai dus la masă cu prietenii tăi. Am văzut că era desculţ şi i-am dat 

pantofii tăi noi pe care nu i-ai purtat fiindcă erau cadou de la mama 

mea. Am văzut şi că îi era frig şi i-am dat puloverul pe care ţi-l 

făcusem cadou de ziua ta şi pe care nu-l porţi fiindcă nu se 

potriveşte cu stilul tău de viaţă. Pantalonii lui erau rupţi, aşa că i-am 

dat jeanşii tăi buni pe care nu îi porţi fiindcă nu te mai încap. Când 

s-a schimbat, i-am spus că poate să facă o baie şi i-am dat 

spumantul pe care ţi l-am adus de la Paris şi pe care nu-l foloseşti, 

fiindcă îţi provoacă alergie...  

   Soţia se uită în ochii soţului, care este foarte uimit, şi continuă: 

   - Şi când a ieşit din baie, tânărul m-a întrebat dacă mai am ceva ce 

nu foloseşti... 

 

  

   Un cuplu în vârstă stă ca întotdeauna pentru micul dejun pe 

terasă. Deodată, se apleacă soţia peste masă şi îi trage soţului una 

de-l lipeşte cu spatele de scaun. 

   O vreme e linişte, apoi întreabă bătrânul mirat: 

   - Pentru ce dracu’ a fost asta? 

   - Pentru 45 ani de sex nereuşit. 

   El stă pe gânduri afundat în scaun. După o vreme, se ridică şi îi 

trage ei una peste cap de o zboară cu tot cu scaun de pe terasă. 

   - Dar tu de ce ai făcut asta?, zbiară ea la el. 

   - De unde ştii tu diferenţa dintre un sex reuşit şi unul nereuşit? 
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   Soţul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie.   

   - Iar tocană de pasăre?   

   - Dragule, tu nu ştii ce vrei: luni îţi place tocană, marţi, miercuri, 

joi, la fel, îţi place şi, deodată, vineri nu-ţi mai place...          

 

  

   - Eu şi soţul ne certăm în fiecare săptămână. 

   - La noi certurile sunt mai rare. Soţul aduce salariul doar o dată pe 

lună.



 

   - Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta!   

   - Vai tată, dar n-aş vrea să mă despart de mama!   

   - O, poţi să o iei cu tine, draga mea!      



 

   În noaptea nunţii, mirele, bine dispus, îi spune unui amic:   

   - Pariezi pe 5000 de lei că e virgină?    

   Mireasa aude şi intervine:   

   - Nici nu te-ai însurat bine şi deja arunci cu banii pe fereastră?!     



 

   - Nu ţi-e ruşine că te-a adus chelnerul acasă la miezul nopţii?   

   - Păi, dacă mai devreme n-a fost liber...     



 

   - Pe acestă bancă mi-ai furat inima, scumpule!    

   - Aşa e. Dar mi-am primit pedeapsa pentru asta!    



 

   - Scumpule, zici că fotbalul e viaţa ta, şi abia după el, eu?   

   - Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul...        
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   Un gangster jefuieşte o bancă şi ia câţiva ostateci.   

   - M-a văzut cineva?, întreabă.   

   - Da!, răspunde un ostatec.  

   Tâlharul îl împuşcă. Întreabă din nou: 

   - M-a mai văzut cineva? 

   Un tip răspunde:   

   - Eu nu te-am văzut. Dar te-a văzut nevastă-mea! 



 

   - Cum păstraţi armonia conjugală?   

   - Prin reciprocitate: Când soţia e nervoasă, eu tac. Şi invers: eu tac 

când soţia e nervoasă!    

 

  

   Două prietene bune se întorc acasă de la disco. Una dintre ele 

spune:  

   - Mie îmi trebuie la baie!  

   Cealalată:  

   - Şi mie! Hai să intrăm aici, la cimitir! Dar cu ce ne ştergem? 

   - Eh!... Vedem noi. 

   A doua zi, soţii celor două prietene discută: 

   - Auzi, tu ai idee unde au fost fetele aseară? Că a mea a venit fără 

chiloţi... 

   - Nu ştiu! Că a mea a sosit acasă şi avea agăţată de fustă o bucată 

de hârtie pe care scria: “Vei rămâne în inima noastră pentru 

totdeauna! Costel şi Doru”.

  

  

   - De ce stai afară pe vremea asta urâtă?   

   - Soţia mea a început să cânte şi nu vreau să creadă vecinii că o 

bat...     
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   - Dragule, ai fi dorit să mă mărit cu altul?   

   - Nu, scumpo, eu nu doresc răul nimănui!   

 

  

   - Tinere, ceri mâna fiicei mele? Înţeleg că ai viitorul asigurat.  

   - Dacă ea nu m-a păcălit, da...     

 

  

   - Sunt foarte supărat că i-ai spus consoartei mele o groază de 

minciuni despre mine...   

   - Zi mersi că nu i-am spus adevărul gol-goluţ!   

 

  

   Un bărbat se trezeşte dimineaţa mahmur. Când deschide ochii, 

primul lucru pe care îl observă este un pahar cu apă şi două 

aspirine, pe măsuţa de lângă pat.  

   Hainele erau călcate pe scaun, în casă era curat peste tot, iar în 

bucătărie găsi un bileţel: “Iubitule, am plecat la magazin, micul 

dejun este în cuptor, iar ziarul este pe masă”.  

   În momentul acela, intră pe uşa fiul său. Tatăl, încă mirat, îl 

întreabă ce s-a întâmplat noaptea trecută: 

   - Ai ajuns acasă dimineaţa, beat criţă... Ţi-ai pierdut echilibrul pe 

scări, ai spart vasul favorit al mamei, ai alunecat pe covor şi te-ai 

izbit de uşa închisă... De asta ai vânătăi!... 

   Bărbatul era acum şi mai confuz. 

   - Atunci de ce este curat peste tot, iar mama ta nu e furioasă? 

   Fiul îi explică: 

   - După ce te-a târât în dormitor şi a încercat să-ţi dea jos 

pantalonii, ai spus: “Doamnă, lăsaţi-mă în pace! Sunt un bărbat 

însurat.” 
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   SOTUL: Nu mai fi supărată! Îţi promit că te fac cea mai fericită 

femeie din lume.  

   SOTIA: Da? Pleci iar în delegaţie? 

 

  

   După multă vreme, Popescu își scoate nevasta la restaurant. Când 

își lasă pardesiurile, garderobiera zâmbește prietenos ca unui 

cunoscut:   

   - Bună seara, domnule Popescu!   

   Nevasta se încruntă și îl interoghează imediat:   

   - De unde te știe asta!? Tu ai mai fost aici fără mine! Să nu mă 

minți!    

   - Nu, dragă, ce să caut fără tine? Tipa a fost... a fost femeie de 

serviciu la noi la firmă!    

   Se așază. Vine chelnerul: 

   - Bună seara, bună seara, domnule Popescu, să trăiți! La aperitiv, 

la aperitiv ca de obicei? 

   Soția se face vânătă: 

   - Ahaa! Văd că și ăsta te cunoaște bine și știe şi ce-ți place! 

   - Păi da... Desigur.. Sigur... Ăsta... A mai... A lucrat și el la noi la 

bufet, dar, știi, s-au făcut restructurări... Ce să-i faci, ca peste tot...    

   Scena se repetă cu tot personalul din restaurant, inclusiv cu 

portarul care le cheamă un taxi.   În mașină, femeia explodează cu 

și mai mare furie:    

   - Tu mă crezi proastă? Adică eu nu-mi dau seama că...  

   Și se porni ca o moară stricată, vorbind într-un torent furibund și 

ascendent tot drumul, de te asurzea, până ce șoferul se întoarce 

râzând:    

   - Dom’ Popescu, pe cinstea mea, din câte curve am dus cu 

dumneavoastră, asta-i cea mai al dracului! Dacă vreți, opresc și-o 

dăm jos aici...         
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   - Bărbatul meu mă înşeală!   

   - De unde ştii?   

    - Am patru copii şi niciunul nu seamănă cu el!  

 

  

   Soţul îşi însoţeşte soţia la cumpărături într-un supermarket şi, în 

timp ce împinge fără chef căruciorul, ajunge la raionul de bere. 

Ochii i se luminează. Ofertă la Heineken: “Cumpăra azi o ladă de 

Heineken şi în loc de 40 de lei, plăteşti doar 20 de lei!”. Entuziasmat 

apucă lada s-o bage-n cărucior.   

   - Heeei! Ce faci?, întreabă nervoasă soţia.   

   - Păi, draga mea, e ofertă: cu 20 de lei îmi iau o ladă de bere!   

   - Suntem în criză, dragule, nu ne putem permite! Las-o acolo!   

   Cu amărăciune în suflet, bărbatul renunţă la berea lui preferată şi-

şi continuă fără chef plimbarea prin magazin. La un moment dat, 

ajung la raionul Cosmetice. Femeia apucă o cremă de faţă din raft şi 

dă s-o bage în cărucior.   

   - Heeei! Ce faci?, sare furios soţul.   

   - Păi, dragul meu, asta e crema mea preferată, mă face să arăt 

frumoasă şi costă doar 40 lei.   

   - La naiba! Şi Heinekenul te face să pari frumoasă şi e la jumătate 

de preţ!      

 

  

    - Tată, de ce bărbaţii de la noi nu au mai multe neveste?   

   - Eşti mic. Când vei creşte, vei înţelege de ce legea ne apără!     



 

   - De câţi bărbaţi are nevoie o femeie spre a deveni o soţie 

fericită?   

   - De cât mai mulţi!, zice un sexolog. 
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   Un studiu sociologic arată că bărbaţii, în general, ies la băut din 

două motive:  

1. N-au nevastă;  

2. Au nevastă. 

 

 

   Q: Cum se spune în engleză: “soţia a luat copiii şi a plecat pentru 

o săptămână în vizită la soacră”? 

   A: YES!  

  

  

   Noaptea, într-un parc, un poliţist observă la lumina lanternei un 

bărbat şi o femeie care făceau sex. 

   - Ce faci, bă, aici? 

   - Ce să fac? Îmi regulez nevasta! 

   - Vă rog să mă scuzaţi, nu am ştiut! 

   - Nu face nimic! Nici eu nu am ştiut până nu ai aprins lanterna!



 

   - Ai auzit ce-a păţit Popescu? 

   - Nu! 

   - A fugit cu nevastă-mea!      



  

   MEDITAŢIE: În căsnicie, dragostea e ca supa; primele linguri sunt 

fierbinţi şi poţi să te frigi, iar ultimele sunt reci şi eşti şi sătul. 

   

 

   Unei fetiţe i se explică faptul că mireasa se îmbracă în alb, pentru 

cea mai frumoasă zi din viaţa ei. Micuţa întreabă:   

   - Şi de ce mirele se îmbracă în negru? 
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   Cică un irlandez, un mexican şi un blond erau muncitori pe un 

şantier, undeva la etajul 20, şi vine pauză de masă. 

   Irlandezul îşi deschide punga cu mâncare şi zice:  

   - Din nou varză şi carne de vacă! M-am săturat! Dacă şi mâine tot 

asta găsesc în pungă, mă arunc!  

   Mexicanul deschide pungă şi zice:  

   - Din nou tacos! M-am săturat! Dacă şi mâine găsesc tot tacos, mă 

arunc! 

   Blondul:  

   - Din nou lasagna! M-am săturat! Dacă mâine e la fel, mă arunc! 

   A doua zi, irlandezul are exact aceeaşi mâncare, se aruncă de la 

etajul 20 şi moare. Mexicanul are aceeaşi mâncare, se aruncă şi el şi 

moare. Blondul, aceeaşi mâncare, se aruncă, moare. 

   La înmormântare: 

   Nevasta irlandezului:  

   - Dacă ştiam că nu-i place, i-aş fi gătit altceva! 

   Nevasta mexicanului:  

   - Aş fi putut să-i dau tortillas, chilli peppers sau altceva! Dacă aş fi 

ştiut!... 

   Acum toată lumea se uită la nevasta blondului. Nevasta blondului: 

   - De ce vă uitaţi aşa la mine?! El îşi făcea singur pachetul! 

 

  

   Îndrăzneţul vine beat acasă la trei dimineaţa, apucă un scaun şi îl 

aşează lângă pat. 

   - Ce faci cu asta?, întreabă nevasta trează, înfuriată la culme. 

   - Vreau să stau în primul rând când începi circul. 

 

  

   Poverb marinăresc: Iubeşte-ţi copiii că şi cum ar fi ai tăi! 
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   Un cuplu, la a 50-a aniversare a căsătoriei. 

   Soţul îi spune soţiei: 

   - Draga mea, al şaselea copil al nostru nu seamănă cu ceilalţi. 

Acum, după 50 de ani, aş vrea să ştiu: a avut el un alt tată? 

   Soţia se uită la el şi mărturiseşte: 

   - Da, dragă, ai dreptate, a avut un alt tată decât ceilalţi. 

   - Şi poţi să-mi spui cine a fost? 

   - Tu! 

  

  

   Q: De ce costă divorţul atât de mult? 

   A: Pentru că merită! 

 

  

   Q: Ce este aia logodnă? 

   A: Un fel de arest preventiv înainte de a fi condamnat pe viaţă. 

 

  

   Q: Cum a fost noaptea nunţii, fata mea? 

   A: Eh, am avut şi mai bune... 

 

  

   De când a început să ningă, nevastă-mea stă non-stop şi se uită pe 

geam! Dacă se-nteţeşte ninsoarea, cred că-i dau drumul în casă... 

 

 

   Q1: Care este diferenţa dintre o amantă şi o soţie?  

   A1: 30 de kilograme.  

   Q2: Care este diferenţa dintre un amant şi un soţ?  

   A2: 30-45 de minute. 
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   Doi copii stau de vorbă. Primul spune cu mândrie: 

   - Tatăl meu e inginer. El face nave spaţiale! Al tău ce face? 

   - Ce zice mama! 

 

 

   Q: Care este asemănarea dintre o maşină nouă şi un soţ?  

   A: Ambele funcţionează bine doar în primul an. 

 

  

   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: “Aş putea, dar trebuie să-mi spui exact 

cuvintele care au fost rostite asupra ta.” 

   Bătrânul spuse fără ezitare: “Acum vă declar soţ şi soţie!”. 

 

  

   Iarna, un frig năpraznic. Un cuplu foarte bătrân se pregătea de 

somn, încălzindu-se la gura sobei. Căutând o plapumă mai groasă, 

bătrâna zice: 

   - Mai ţii tu minte, bărbate, în tinereţe, înainte să mă ceri de la 

mama, cum mă aşteptai tu seară de seară la stejarul din fundul 

grădinii, iar eu ieşeam la tine, şi cu câtă pasiune ne mai iubeam? 

   - Da... Ce vremuri! 

   - Hai să o mai facem odată ca pe vremuri, zice bătrână, că suntem 

bătrâni şi nu se ştie cât timp mai avem. 

   Bătrânul pleacă bucuros la stejar. O aşteaptă şi o tot aşteaptă pe 

bătrână până se învineţeşte şi, când nu mai rezistă de frig, merge în 

casă, unde o găseşte pe bătrână înfofolită în plapumă. 

   - Dar bine, măi nevastă, bine că stai la căldură sub plapumă şi eu 

te aştept să paralizez de frig în viscol lângă stejar, de ce n-ai venit? 

   - Nu m-a lăsat mama! 
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   Bunicul şi nepotul greblau în grădină. Nepotul găseşte o râmă 

care tocmai ieşise din gaură şi încerca s-o bage înapoi. 

   - Nu poţi, băiete, fiindcă râma e prea moale şi n-o poţi împinge! 

   - Pui pariu cu mine pe cinci dolari? 

   Bunicul acceptă provocarea, nepotul intră în casă, ia un tub de 

spray cu lac, spreiază râma, care, în două minute, devine rigidă. 

Nepotul o bagă astfel în gaură. 

   Bunicul plăteşte pariul. Mai târziu, intră bunicul în casă, dar ia şi 

sprayul cu el. Iese peste vreo jumătate de oră cu alţi cinci dolari şi îi 

dă nepotului. 

   - Bunicule, ce bătrân eşti, ai uitat că mi-ai mai plătit odată! 

   - Nu, nepoate, ăştia-s de la bunica! 

 

 

   Un cuplu căsătorit prin anii '60 îşi sărbătoreşte nunta de 40 de ani 

într-un mic restaurant liniştit şi romantic. Dintr-o dată, la masa lor 

apare o mică zână care le spune: 

   - Pentru că sunteţi un cuplu exemplar şi pentru iubirea voastră 

reciprocă în tot acest timp, vă îndeplinesc fiecăruia o dorinţă! 

   - Vreau să călătoresc cu soţul meu drag în jurul lumii, spuse soţia. 

   Zâna flutură bagheta magică şi apar două bilete de călătorie în 

mâinile ei. 

   Soţul s-a gândit un moment şi spuse: 

   - Ei bine, asta e o oportunitate care nu o voi avea de două ori. Îmi 

pare rău, iubirea mea, dar dorinţa mea este de a avea o soţie cu 30 

de ani mai tânără decât mine!  

   Soţia şi zâna au rămas profund dezamăgite. Dar dorinţa este 

dorinţă. Zâna a fluturat bagheta magică şi, minune!, soţul a devenit 

de 92 de ani! 

   Morala:Bărbaţii nemernici şi nerecunoscători ar trebui să nu 

uite că zânele sunt totuşi de sex feminin!...   



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

 158 

  

   Un bătrânel avea impresia că băbuţa lui nu prea mai aude şi se 

gândeşte să o testeze. Merge într-un colţ al camerei şi spune:  

   - Auzi?  

   Bătrânica, nicio reacţie. Mai face bătrânelul doi paşi şi spune iar:  

   - Auzi?  

   Bătrânica, iar, fără reacţie. Se duce bătrânelul lângă ea şi spune:  

   - Auzi?  

   Bătrânica se răsteşte la moş:  

  - Pentru a treia oară îţi spun: DA!  

 

  

   Discuţie între doi copii în camera lor. Băieţelul către fetiţă: 

   BĂIEŢELUL: Ce-i vei cere lui Moş Crăciun anul acesta? 

   FETIŢA: O păpuşică Barbie. Dar tu? 

   BĂIEŢELUL: Eu îi voi cere un Tampax! 

   FETIŢA: Tampax? Ce e asta? 

   BĂIEŢELUL: Habar n-am, dar zic ăştia la televizor că dacă-l folo-

seşti, poţi merge la plajă în fiecare zi, să mergi cu bicicleta, la 

piscină, să dansezi, să alergi, să faci o mulţime de lucruri... Fără ca 

nimeni să-şi dea seama! 

 

  

   Un bărbat cade de la etajul 4. Vin vecinii: 

   - Domnule, aţi păţit ceva? 

   - Nu, sunt bine, mulţumesc. 

   Omul se scutură, vrea să plece, dar oamenii sunt uimiţi că a scă-

pat cu viaţă. Unul întreabă: 

   - Domnule, ce meserie aveţi? 

   - Sunt paraşutist. 

   - Şi unde vă este paraşuta? 

   - E sus, în casă, o bate bărbatul ei de-o rupe. 
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   Cadavrul domnului Schwartz.  

   Un medic legist lucra târziu în noapte. Examina cadavrul domnului 

Schwartz, înainte de a fi incinerat, şi a făcut o descoperire ului-

toare. Domnul Schwartz avea cel mai mare penis pe care îl văzuse 

vreodată. “Îmi pare rău, îşi spuse legistul, dar nu te pot incinera cu 

tot cu aşa o sculă impresionantă! Trebuie să o păstrez pentru pos-

teritate. Regrete!”. Şi, harst!, o taie, o pune într-o cutie şi o ia 

acasă. Cum ajunge, îşi strigă soţia, în faţa căreia deschide cutia:  

   LEGISTUL: Să îţi arăt ceva de necrezut! 

   SOŢIA: Dumnezeule! A murit Schwartz! 

 

  

   Gheorghe, pe patul de spital, o aştepta pe nevastă-sa. Într-un 

târzia apare şi ea.  

   - Gheo, să îţi povestesc ce mi s-a întâmplat. Am urcat în taxi şi pe 

drum mi-am adus aminte că am uitat portofelul.  

   - Şi te-ai întors?  

   - Nu, ar fi durat prea mult, iar taximetristul a spus că nu e 

problemă, ca o să ne descurcăm. La un moment dat, a tras pe 

dreapta şi mi-a spus: “Ce alegi? Îmi cânţi un cântec sau facem sex?” 

   - Ce obraznic, iubito... Şi ce cântec i-ai cântat?  

   - Păi, mă, Gheo, tu pe patul de spital şi eu să am chef de cântat? 

 

  

   Adam şi Eva se plimbă prin Paradis.      

   EVA: Adam, mă iubeşti?      

   ADAM: Am vreo alternativă?    

 

  

   Q: De ce seamănă căsnicia cu trigonometria?  

   A: Şi ea e plină de necunoscute!     
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   Două asistente medicale, în dialog:   

   - Nu cred că pacientul de la salonul trei mai are mult de trăit!   

   - Aş! Azi m-a înghesuit în colţ şi m-a pupat...  

   - Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa!    



 

   SOŢIA: Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie; am putea tăia 

curcanul?   

   SOŢUL: De ce ? Doar nu e vina lui...       

 

  

   Ea şi el, în pat, lipiţi unul de altul.      

   EL: La ce te gândeşti, iubito?      

   EA (şopteşte tandru): La acelaşi lucru ca şi tine!       

   EL: Minunat! Atunci, mie îmi faci omletă cu şuncă, iar salata din 

ardei, roşii, gogoşari...     

 

  

   - Prietene, n-am avut noroc cu nicio nevastă!   

   - Cum aşa ?   

   - Prima a fugit cu un italian. 

   - Şi a doua?   

   - Nu vrea să fugă...



 

   Discuţie între doi cowboy:   

   - Mie mi se pare imoral să faci cunoştinţă cu viitoarea soţie într-

un bar!   

   - Ai dreptate! Dar tu cum ai cunoscut-o pe a ta?   

   - Am câştigat-o la o partidă de biliard!      
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   Raşela, pe patul de moarte:  

   - Iţic, trebuie să-ţi mărturisesc ceva. Ştrulică ăsta mic, copilul 

nostru, nu e al tău.  

   - Dar cu cine l-ai făcut?  

   - Cu studentul care a fost în gazdă la noi.  

   - Cum l-ai convins?  

   - I-am dat bani.  

   - De unde ai avut banii?  

   - Din buzunar, de la tine.  

   - Şi atunci de ce zici că nu e al meu? 

 

  

   Iţic, care locuieşte la Tel Aviv, îi telefonează fiului său David, care 

a emigrat la New York, şi-i spune: 

   - Regret că-ţi stric ziua, dar trebuie să-ţi spun că eu şi maică-ta 

suntem pe cale să divorţăm. 45 de ani de suferinţă sunt de ajuns. 

   - Tată, cum poţi să spui asta? Şi chiar acum, înainte de sărbători!, 

strigă revoltat fiul său. 

   - Nu mai pot s-o văd în faţa ochilor, răspunde tatăl, ne-am plictisit 

unul de celălalt şi sunt sătul de toată povestea asta, aşa că fă-mi un 

serviciu şi sun-o pe soră-ta Anna la Chicago, să ştie şi ea.  

   Şi Iţic închide rapid telefonul. Disperat, fiul o sună pe soră-sa, care 

rămâne mască. 

   - Cum, vor să divorţeze? La vârsta lor?! Am eu grijă de asta.  

   Şi-l sună direct pe tatăl ei şi-i spune: 

   - N-o să divorţaţi! Nu faceţi nimic până când eu şi frate-meu nu 

ajungem la voi. M-ai înţeles? NIMIC!  

   Şi trânteşte telefonul. 

   Tatăl se întoarce spre soţia lui, spunându-i: 

   - Totul e foarte bine, Rebecca! Copiii vin să-şi petreacă sărbătorile 

cu noi şi, în plus, o să-şi plătească singuri biletele de avion. 
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   O văduvă se interesează de preţuri la pompele funebre:  

   - Avem servicii începând de la 10 milioane în sus.  

   - Şi nu faceţi reduceri dacă asigurăm noi florile şi mortul? 

 

  

   - Bunico, la uşă e un nenea care strânge donaţii pentru azilul de 

bătrâni. 

   - Bine, dă-i-l pe bunicul. 

 

  

   Patru tipi căsătoriţi merg la pescuit. Cam după vreun ceas, se 

putea asculta următoarea conversaţie: 

   - Nici nu vă-nchipuiţi ce a trebuit să fac să pot veni la pescuit! Am 

promis că în următorul sfârşit de săptămână voi zugrăvi toată casa. 

   - Nici pe mine nu m-a lăsat să vin până n-am promis că voi 

schimba toată gresia în jurul piscinei. 

   - Voi vă plângeţi pentru nişte fleacuri. Eu a trebuit să promit că voi 

renova bucătăria, inclusiv schimbarea electrocasnicele... 

   Şi aşa au continuat să pescuiască, până când şi-au dat seama că 

cel de al patrulea nu zisese nimic. 

   - Hei, tu, doar nu vrei să ne faci să credem că n-a trebuit să pro-

miţi nimic! 

   - Eu am pus deşteptătorul să sune la 4:30 AM şi, când a sunat, m-

am apropiat de soţia mea şi i-am şoptit la ureche: “pescuit sau 

sex?” Şi ea mi-a răspuns: “Să te îmbraci bine!”. 

 

  

   - Scumpule, trebuie să cumperi nişte jaluzele, deoarece vecinul 

poate vedea cum eu mă dezbrac. 

   - Nu te nelinişti! Dacă te va vedea, singur îşi va cumpăra jaluzele! 
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   Doi amici, vara toridă, în barcă la pescuit, beau bere cu lansetele 

în apă, fumează nişte trabucuri... Când deodată, unul dintre ei se 

opreşte şi zice din senin: 

   - Auzi mă, cred că divorţez de nevastă-mea, nu mi-a mai vorbit de 

o săptămână! 

   - Bă, io zic să te mai gândeşti, femeie bună ca asta e mai greu de 

găsit... 

 

  

   O tipă îşi sună prietena cea mai bună: 

   - Auzi dragă, să ştii că sunt disperată! Soţul meu nu mă mai băga 

în seama deloc! 

   - Da... ştiu cum e, şi eu am trecut prin asta! 

   - Şi cum ai rezolvat problema? 

   - Păi, du-te la coafor, aranjează-ţi părul, îmbracă-te cât mai sexy şi 

aşteaptă-l şi tu cu cina, provoacă-l! 

   A doua zi, tipa urmează sfatul prietenei şi îşi aşteaptă soţul. Soţul 

vine obosit de la serviciu, când acasă... surpriză! Soţia îl aştepta cu 

masa pregătită, îmbrăcată foarte sexy, iar când i-a servit masa, a 

lăsat să se vadă anumite părţi ale corpului. 

   Soţul o privi un timp, după care îi spuse: 

   - Dacă n-ai fi nevastă-mea... mama ce te-aş!... 

 

  

   Broască ţestoasă - tată îi spune fiului o poveste: “A fost odată că 

niciodată o iepuroaică albă.” 

   - Asta-i o poveste pentru bebeluşi. Nu ştii una SF?, întreabă fiul. 

   - Bine. A fost odată că niciodată o iepuroaică astronaută. 

   - Tată, insistă puştiul, zi-mi ceva ca pentru copii mai mari! 

   - Bine, bine, dar promite-mi că nu mă spui lui mami! A fost odată 

că niciodată o iepuroaică goală puşcă... 
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   Maria - servitoarea - cere Doamnei o mărire de salariu. 

   - Spune-mi, Maria, de ce să-ţi măresc salariul? 

   - Calc cămăşile mai bine decât dumneavoastră... 

   - Cine ţi-a spus chestia asta?  

   - Păi, Domnu’! Plus, gătesc mult mai bine decât dumneavoastră! 

   - Cine ţi-a spus prostia asta?  

   - Păi, Domnu’... Şi dragoste fac mai bine decât dumneavoastră! 

   - Şi asta, tot Domnul ţi-a spus-o? 

   - Nu, Doamnă! Asta mi-a spus-o grădinarul!... 

   Şi, uite aşa, Mariei i s-a mărit salariul... 

 

  

   Mama îşi găseşte puştiul pe scări, plângând. 

   - Ce-ai păţit, puişor?, îl întreabă ea. 

   - Tata a păţit-o, se smiorcăie el. S-a lovit la deget cu un ciocan. 

   - Şi atunci tu de ce plângi? 

   - Pentru că la început am râs. 

 

  

   Doi îndrăgostiţi, pe o bancă, în parc: 

   - Iubitule, când o să ne căsătorim, o să avem doi copii, un băiat şi 

o fată. 

   - Dar de unde ştii? 

   - Amândoi sunt la mama, la ţară. 

 

  

   - Nu ştiu ce să mă fac, domnule doctor.. Căsătoria mea a intrat 

într-un impas. 

   - Cum aşa? 

   - Păi, soţia mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot 

suferi când sunt treaz... 
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   După o zi grea de muncă, tatăl - barză vine acasă şi începe să 

povestească ce a făcut în ziua respectivă: 

   - A fost mişto azi! M-am dus la nişte familii de intelectuali, le-am 

adus copii, s-au purtat cu mine frumos. Chiar a fost mişto! 

   Vine şi mama - barză: 

   - Vai de capul meu! M-am dus la nişte familii de ţigani şi le-am 

lăsat puradeii. M-au bătut, m-au înjurat! 

   Într-un târziu apare şi fetiţa - barză. 

   Maică-sa o întreabă: 

   - Tu ce-ai făcut, fata mea? 

   - Eh! Am speriat nişte studente prin Regie! 

 

  

   O pereche sărbătoreşte Nunta de Fier: căsătoriţi de 65 de ani! 

   Ea: mare şi solidă, el: mic şi plăpând. 

   Printre invitaţi se afla şi un reprezentant de presă. 

   - Ia spuneţi-mi, o întreabă el pe sărbătorită, cum aţi făcut toţi 

aceşti ani? 

   - A, de fapt foarte simplu: eu am hotărît ce trebuia să facă soţul 

meu, iar el a făcut! Dacă nu, îl pocneam peste dovleac! 

   - Şi dumneavoastră, îl întreabă pe soţ, care au fost cei mai frumoşi 

ani ai dumneavoastră din timpul căsniciei? 

   - Cei 10 ani de prizonierat în Rusia... 

 

  

   - Doctore, soţia mea şi-a pierdut vocea, ce să mă fac? 

   - Încercaţi să veniţi la trei dimineaţa acasă, băut! 

 

  

   Q: Ce este un soţ? 

   A: Un amant care şi-a forţat prea mult norocul. 
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   La o cină de afaceri a unui grup: 

   - Mă scuzaţi, sunteţi cumva patronul firmei la care lucrează soţul 

meu? 

   - Nu! 

   - Atunci vă rog să vă scoateţi mâna din chiloţii mei! 

 

  

   Jack şi Betty sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. 

   - Betty, mă întrebam, m-ai înşelat vreodată? 

   - Oh, Jack, dar de ce îmi pui o asemenea întrebare tocmai acum? 

Nu vrei să afli răspunsul... 

   - Ba da, Betty, chiar vreau să ştiu. Te rog. 

   - Bine, fie. Da, de trei ori. 

   - Trei? Şi când s-a întâmplat? 

   - Păi, îţi aduci aminte când aveai 35 de ani şi vroiai neapărat să-ţi 

începi propria afacere şi nicio bancă nu-ţi dădea un împrumut? Îţi 

aduci aminte cum într-o zi chiar preşedintele băncii a venit la noi 

acasă şi a semnat hârtiile pentru împrumut, fără a pune nici o 

întrebare? 

   - Oh, Betty, ai făcut-o pentru mine! Te respect acum mai mult ca 

niciodată! Şi a doua oară? 

   - Păi, îţi aduci aminte că, la ultimul infarct, aveai nevoie de o 

operaţie şi chirurgul nu vroia să se atingă de tine? Îţi aduci aminte 

cum profesorul DeBakey a venit până aici ca să te opereze personal 

şi apoi ţi-ai revenit? 

   - Nu pot să cred! Betty, ai făcut tu asta pentru mine, ca să-mi 

salvezi viaţa? Nu există o altă soţie ca tine. Asta îmi dovedeşte că 

mă iubeşti foarte mult. Îţi sunt recunoscător. Şi... ultima oară? 

   - Păi, îţi aminteşti că, acum câţiva ani, când vroiai neapărat să fii 

preşedintele clubului de golf, aveai nevoie de încă 17 voturi? 
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   Un cuplu decide să-şi petreacă concediul pe o plajă din Caraibe, la 

acelaşi hotel unde şi-au petrecut luna de miere acum 20 de ani. 

Datorită unor probleme de serviciu, soţia n-a putut călători cu soţul 

ei, rămânând să-l ajungă din urmă câteva zile mai târziu. Când soţul 

a ajuns acolo, s-a cazat la hotel şi observă cu uimire că în cameră 

era un calculator conectat la internet. Soţul a decis să-i scrie un e-

mail soţiei sale, dar a greşit o literă din adresa electronică şi, fără 

să-şi dea seama, e-mailul a fost trimis la altă adresă. 

   E-mailul ajunge din greşeală la o văduvă, care tocmai a venit de la 

înmormântarea soţului său şi, citind mailul respectiv, leşină instan-

taneu. Băiatul văduvei, intrând în camera, îşi găsi mama fără cunoş-

tinţă lângă calculator, pe al cărui ecran se putea citi: 

   “Draga mea soţie, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să 

primeşti veşti de la mine pe această cale, dar acum au calculator 

aici şi poţi trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns şi am 

verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. 

Abia aştept să te văd şi sper că această călătorie să fie la fel de 

liniştită şi relaxantă cum a fost a mea! 

   P.S.: Te rog nu-ţi lua multe haine cu tine, aici este o căldură 

infernală! 

 

  

   Anunţ la o grădiniţă: “Vă rugăm să nu luaţi în seamă ce spun copiii 

că fac aici, pentru că nici noi nu luăm în seama ce spun copiii că 

faceţi voi acasă.” 

 

  

   A pierde o soţie e un lucru deosebit de greu. În unele cazuri, este 

de-a dreptul imposibil... 

 



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

 168 

  

   Două prietene stăteau de vorbă. 

   - Te-ai uitat vreodată în ochii soţului tău în timp ce făceai sex? 

   - Da. 

   - Şi ce mutră avea? 

   - Stătea în uşă ca prostul!... 

 

  

   Nepotul vine în vizită la bunici şi o găseşte pe bunica de 80 de ani 

plângând. 

   NEPOTUL: Ce s-a întâmplat? 

   BUNICA: A murit bunicu’! 

   NEPOTUL: Păi, cum s-a întâmplat aşa o nenorocire? 

   BUNICA: Azi dimineaţă în timp ce făceam sex. 

   NEPOTUL: Dar ştiaţi că la vârsta voastră poate fi fatal! 

   BUNICA: Da, de 5 ani o făceam numai duminica, şi atunci în ritmul 

lent al clopotelor de la biserică: la ding - o băga, la dong - o scotea! 

   NEPOTUL: Şi atunci, care a fost problema?! 

   BUNICA: A trecut dimineaţă nenorocitul de poştaş cu soneria lui 

de la bicicletă!... 

 

  

   Vreme de 26 de ani lungi şi luminoşi, soţia mea şi cu mine am fost 

perfect fericiţi! 

   - Şi apoi? 

   - Apoi... ne-am întâlnit... 

 

  

   A doua căsnicie e victoria speranţei asupra experienţei.  
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Soacrele noastre cele de toate zilele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soacra este un regizor al scenelor din familie.  



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

 170 

  

   - Din păcate, soacra dumneavoastră mai are de trăit o oră, 

operaţia nu a reuşit... 

   - Nu-i nimic domnule doctor, voi răbda! 

 

  

   Noapte, frig, plouă cu găleata. Sună cineva la uşă. Iese tipul şi o 

vede pe soacră-sa udă leoarcă în faţa uşii. 

   - Dar ce-i, mamă soacră, de ce stai în ploaie, vrei să răceşti? Du-te 

repede acasă! 

 

  

   M-am certat urât cu soacră-mea aseară. Am vrut să-i fac un bine 

şi i-am atras atenţia că are ciorapii încreţiţi. Problema a fost că nu 

avea ciorapi... 

 

  

   Viitoarea soacră îşi întreabă viitorul ginere: 

   - Am auzit că i-ai făcut fiicei mele o cerere în căsătorie. Cum de nu 

m-ai întrebat pe mine înainte? 

   - Păi, nu am ştiut că mă iubiţi şi dumneavoastră... 

 

  

   - Cum explicaţi faptul că v-aţi omorît soacra cu cinci împuşcături 

de revolver? 

   - După a cincea împuşcătură mi s-au terminat cartuşele.  

 

  

   - Mă Ioane, de când ţi-ai luat puşca, ai puşcat ceva?   

   - Da, acum doi ani două capre, anul trecut calul şi luna trecută 

taurul.   

   - Auzi, ce-ai zice să îţi fac cunoştinţă cu soacră-mea? 
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   Un locatar urlă la administrator: 

   - Veniţi repede, se aruncă soacră-mea pe geam! 

   - Şi... de ce aveţi nevoie de mine?! 

   - Nu poate să deschidă geamul. 

 

 

   Nea Vasile îşi duce soacra la doctor şi îl roagă pe acesta: 

   - Vă rog, trataţi-o ca pe propria dumneavoastră soacra. 

 

  

   Caut locuinţă. Să fie suficient de mare, ca soţia mea să nu se mute 

la maică-sa, şi suficient de mică, ca soacra să nu se mute la noi. 

 

  

   Un cuplu căsătorit are un accident în urma căruia faţa femeii 

rămâne foarte arsă. Doctorul îi spune soţului că nu poate lua piele 

de pe corpul ei, pentru că este prea slabă. Prin urmare, soţul se 

oferă să doneze piele de la el. Dar singura parte a corpului pe care 

doctorul o consideră adecvată este fundul. Cei doi se hotărăsc să nu 

spună nimănui de unde au luat pielea şi i-au cerut şi doctorului să 

păstreze secretul. După operaţie, toată lumea se miră cât de 

frumoasă era femeia şi cât de tânără arăta. Într-o zi, soţia se 

emoţionează şi-i spune soţului: 

   - Dragul meu, vreau să-ţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru 

mine. Nu ştiu cum aş putea să mă revanşez vreodată... 

   - Iubito, răspunse el, nu te mai gândi la asta. Sunt atât de mul-

ţumit când o văd pe soacră-mea că te sărută pe obraz... 

 

  

   Soacră-mea a fost ieri la expoziţia de vipere! 

   A luat Premiul Întâi! 
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   Mama soacră avea trei gineri şi vroia ea să vadă cât de mult este 

iubită de  ei.  

   În prima zi, îl vede pe ginerele mare că vine de la muncă, obosit, 

vai de capul  lui. Când se apropie de casă, soacra se aruncă în 

fântână şi începu ea să strige după ajutor. Se gândeşte ginerele 

mare ce se gândeşte, şi până la urmă o scoate din fântâna.   

   A doua zi, la poarta casei vede o Dacie nouă, frumoasă, dichisită, 

pe care scria: “Bine faci, bine găseşti. Mama soacra”.   

   A treia zi, venea ginerel mijlociu de la câmp, prăfuit, obosit, 

nervos. Soacra, cum îl  vede, se aruncă în fântână şi începe ea să 

strige după ajutor. Stă ginerele, se gândeşte, se gândeşte, se 

gândeşte, şi, într-un final, o scoate.   

   A patra zi, la poartă casei găseşte un Trabant nou, frumos, 

dichisit, pe care scria: “Bine faci, bine găseşti. Mama soacră”.   

   A cincea zi, vine ginerel mic, bucuros, bine dispus, fără probleme.  

Soacra, cum îl vede, se aruncă în fântână şi începe ea să strige după 

ajutor. Dar ginerele cel mic se gândeşte: “Lu’ ăla mare i-a dat o 

Dacie, la ăla mijlociu un Trabant, mie ce o să mai îmi dea, o 

bicicletă? Dă-o dracu’, că nu am nevoie de ea!”.  Aşa că ginerele cel 

mic ia o lopată, nişte ciment şi astupă fântâna.   

   A şasea zi, gaseşte la poartă un Merţan decapotabil, ultimul 

răcnet S-class, şi un bilet, pe care  scria: “Bine faci, bine găseşti. 

Tata socru”.     

 

  

   Vine bărbatul seara acasă, trânteşte uşa şi zice femeii:   

   - Hai, îmbracă-te, că astă seară avem program!   

   - Ce program, dragă?, întreabă mieroasă nevasta.   

   - Mergem la curve!, zice omul, sătul de 20 de ani de căsnicie.   

   - Cum, la curve?, întreabă nedumerită nevasta.   

   - Uite aşa! Eu mă duc la blonda de vizavi, tu te duci la mă-ta!    
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   Un vânător pleacă într-un safari împreună cu soţia şi soacra. 

   Într-o seară, după ce şi-au ridicat tabăra, soacra se rătăceşte şi 

vânătorul împreună cu soţia pleacă să o caute. 

   Într-un tufiş, o găsesc împietrită de groază în faţa unui leu care 

răgea din toţi rărunchii. 

   Văzând asta, soţia întrebă disperată: 

   - Şi acum, ce facem?! 

   - Nimic, răspunse vânătorul. Leul s-a băgat singur în treaba asta, 

lasă-l să se descurce! 

 

  

   Soacra îşi invită ginerele la masă. Ginerele foarte suspicios, 

acceptă totuşi invitaţia.  

   Pe masă, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi 

vreo trei feluri, deserturi, bere rece, vin...  

   La un moment dat, soacra merge la bucătărie. Ginerele apucă o 

bucăţică de carne şi i-o dă pisicii.  

   Aceasta, după câteva crampe, cade inertă sub masă.  

   Nervos tare, apucă o cratiţă goală şi când intră soacra, îi trage una 

de o lasă lată pe jos.  

   Vâzând episodul cu un ochi întredeschis, pisica strigă fericită de 

sub masă:  

   - Yes! 

 

  

   Soacra este ca berea, dacă o agiţi, face spume şi este mai bună 

rece. 

 

  

   Unuia i-a murit soacra şi i-a scris următorul epitaf: 

   “Doamne, primeşte-o cu aceeaşi bucurie cu care ţi-o trimit eu.” 
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   Soacra, pe patul de moarte, către ginere:  

   - Să repari...  

   Continuă, sleită de puteri: 

   - ...pendula aia...  

   O tusă interminabilă îi fragmentează şirul vorbirii, însă biata 

femeie îşi adună ultimele puteri, şi continuă: 

   - de pe perete!  

   - O repar, mama soacră, o repar, dumneata concentrează-te 

acolo!, îi răspunse ginerele.   

 

  

   Soacra către ginere: 

   - Şi, pentru ce te iubeşte fiică-mea? 

   - Să-ţi arăt? 

 

  

   - Hai la o bere!   

   - De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau!   

   - De ce?   

   - N-am chef s-o văd în dublu exemplar...      

 

  

   Un tip intră într-un bar tot zgâriat pe faţă, pe mâini, şi cu hainele 

sfâşiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat. 

   - Tocmai am îngropat-o pe soacră-mea. 

   - Şi... ce legătură are asta cu zgârieturile tale? 

   - Nu vroia nicicum... 

 

  

   Q: Care e diferenţa dintre un OZN şi o soacră de treabă?  

   A: OZN-uri s-au mai văzut! 
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   - Alo, Poliţia? Veniţi, că tocmai s-a spânzurat soacră-mea.  

   - Şi aţi tăiat frânghia?  

   - Nu, că încă mai mişcă! 

 

  

   La tribunal. 

   - Ţi-ai omorât soacra cu sânge rece. De ce ai făcut-o?  

   - Nevastă-mea mi-a zis...  

   - Cum poţi să spui aşa ceva, soţia ta îşi iubea foarte mult mama!  

   - Aşa e, dar, înainte de a pleca la slujbă, în ziua respectivă, mi-a 

zis: “Marcele, dacă în timp ce doarme o deranjează vreo muscă, n-o 

trezi, omoar-o!”. 

 

  

   Q: De ce cânta cocoşul toată viaţa?  

   R: Pentru că are câte neveste vrea şi nici o soacră! 

 

 

   O femeie căuta o carte în bibliotecă.    

   Soţul o întreabă:    

   - Ce cauţi, dragă? 

   - Ştii unde-i cartea aia, Cum să trăim până la 140 de ani? 

   - Da, tocmai am aruncat-o... 

   - De ce? 

   - Începuse mama ta s-o citească!    

 

  

- Dragul meu, în curând vom fi trei... 

- Asta e o veste bună! Răspunse el sărutând-o 

- Mama a obţinut divorţul şi va veni să locuiască cu noi... 
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   Q: Care-i asemănarea dintre o halbă de bere şi o soacră? 

   A: Amândouă fac spume la gură şi amândouă sunt bune şi reci! 

 

  

   Un bărbat lua micul dejun la ora 8 dimineaţa, un sandviş şi o 

cafea, când vede trecând pe strada o procesiune de înmormântare 

foarte neobişnuită. Un sicriu negru mare era urmat la câţiva paşi de 

un alt sicriu negru mare. În spatele celui de-al doilea sicriu mergea 

un bărbat solitar cu un imens câine pitbull ţinut în lesă.  În spatele 

lor, mergeau înşiruiţi aproximativ 200 bărbaţi trişti. Privitorul nu a 

putut să-şi stăpânească curiozitatea, s-a apropiat de bărbatul care 

ducea câinele şi l-a întrebat:   

   - Domnule, ştiu că este un moment foarte nepotrivit să vă deran-

jez, dar ce tragedie s-a întâmplat? A cui este înmormântarea?   

   Bărbatul răspunde:   

   - Ei bine, în primul sicriu se află soţia mea.   

   - Ce a păţit?   

   - Câinele meu a atacat-o şi a omorît-o.   

   - Şi cine se afla în al doilea sicriu?   

   - Soacra mea. Ea încerca să o ajute pe soţia mea, dar câinele s-a 

repezit şi la ea şi a omorât-o.   

   A trecut un moment solemn de linişte între cei doi bărbaţi.   

   - Domnule, pot să vă cer împrumut câinele?   

   - Sigur că da... Aşezaţi-vă şi dumneavoastră la coadă...    

 

  

   Q: De ce e bine să meargă soacra la vot? 

   A: Ca să se obişnuiască cu urna. 
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Ion şi Maria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu dragostea omori timpul,  

cu timpul omori dragostea. 
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   Vine Ion, acasă mort de beat şi intră direct în cameră la Ionuţ. 

   ION: Măi copile, ia spune tu lui tata, în ce clasă eşti tu?  

   IONUŢ: În a treia, mă, tată, tu nu ştii?  

   ION: No, apăi, tu ştii să scrii după dictare?  

   IONUŢ: Ştiu tată, cum să nu!  

   ION: No, ia un caiet şi scrie: “Ardealu’ îi a nost”!  

   Ia copilul un caiet şi scrie ce-i zice tatăl.  

   ION: No, mai scrie o dată: “Ardealu’ îi a nost”!  

   Mai scrie copilul o dată. Şi tot aşa, până umple tot caietul cu 

“Ardealu’ îi a nost”.  

   Ion, mulţumit, se întoarce la birt. Copilul, plângând, o sună pe 

maică-sa.  

   IONUŢ: Mamă! Mamă, eu aşa de beat nu l-am văzut pe tata în 

viaţa mea...  

   MARIA: Da’ ce-a păţit, dragul mamei? L-a adus poliţia acasă?  

   IONUŢ: Nu, mamă!  

   MARIA: Da’ ce-i cu el? E în comă alcoolică?  

   IONUŢ: Nu, mamă!  

   MARIA: Dar ce-i atunci, spune!  

   IONUŢ: Se crede ungur! 

 

  

   Vine Ion acasă de la oraş şi zice către Maria, hotărît: 

   - Mărie, stinge lumina, trage perdelele şi în pat, iute! 

   - Mă, Ioane, da’ mai am de lucru... 

   - Dac-am zis, am zis!  

   Vede Maria ca n-are încotro, se conformează, nu fără o urmă 

vădită de satisfacţie. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma peste ei şi 

zice: 

   - No, acum Mărie, să-ţi arăt ce ceas cu fosfor mi-am cumpărat! 
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   Ion şi Maria se întâlnesc pe stradă, la trei zile după ce făcuseră 

amor. 

   - Sărut mâna, Marie. Da’ ce-i cu tine, eşti supărată? 

   - Ioane, vin de la doctor, am o boală... Ceva cu s... 

   - Aoleu, ce boală? 

   - Si..., su..., sa... Nu-mi aduc aminte... 

   Deznădăjduit, Ion dă fuga la doctor. 

   - Doctore, am făcut sex cu o femeie şi azi am aflat că are o boală 

care începe cu s... 

   - Băiete, e grav, până aflăm despre ce e vorba, îţi voi injecta masiv 

penicilină, preventiv. 

   După o săptămână de la incident, Ion cu Maria se reîntâlnesc în-

tâmplător, în acelaşi loc. 

   - Ioane, ce bine că te văd, mi-am amintit ce boala am! 

   - Lasă-mă dracului, că m-ai nenorocit! M-a părăsit nevasta, m-au 

dat afară din serviciu, mă ocolesc toţi prietenii, dorm sub un pod... 

   - Ioane, stai să-ţi spun ce boală am: scleroză! 

 

  

   Ion termină facultatea de medicină şi e repartizat într-un sat. 

Acolo, medicul bătrân îl informează că nu poate sta cu el prima săp-

tămână (cum ar fi trebuit) şi pleacă spunându-i să fie atent la ce 

face. Se întoarce peste şapte zile şi-l întreabă ce a făcut. 

   - Prima dată a venit o babă că o durea capul, aşa că i-am dat un 

calmant. A doua oară a venit un copil julit la genunchi, aşa că am 

curăţat rana, am dezinfectat-o şi l-am pansat. Vineri, când să închid 

cabinetul, a venit Maria, a încuiat uşa, s-a dezbrăcat şi s-a întins pe 

masa spunându-mi: “Ioane, nu am văzut bărbat de trei luni!”. 

   Medicul, cu sufletul la gură, îl întreabă pe Ion: 

   - Şi ce-ai făcut? 

   - I-am pus picături în ochi! 
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   Maria şi cu câteva femei, la recoltat morcovi. Femeile se înde-

letnicesc acolo, fără o vorbă. La un moment dat, scoate Maria un 

morcov mare de tot din pământ şi zice:  

   - Of, că aşa o are şi Ion pe-a lui! 

   Toate femeile se miră în cor: 

   - Aşa mare?! 

   - Nu, făi proastelor, aşa murdară! 

 

  

   Ion se duce în grajd, să mulgă vacă. Pune găleata sub vacă, o 

mulge. Pe când să umple găleata, vaca o răstoarnă cu picioarele din 

faţă. “Ei, fi-ţi-ar picioarele a naibii!”, se enervează Ion şi ia o frân-

ghie şi-i leagă picioarele din faţă. 

   Ion reîncepe să mulgă vacă. Pe când să umple găleata, vaca dă cu 

picioarele din spate şi o răstoarnă. “Ei, fi-ţi-ar picioarele a naibii!”, 

se enervează Ion şi ia o frânghie şi-i leagă picioarele din spate. 

   Se umple iar găleata, vaca dă cu coada şi iar o răstoarnă. “Ei, fi-ţi-

ar picioarele a naibii!”, se enervează Ion şi scoate bârneţul de la 

izmene şi leagă coada vacii de o bârnă din tavan.  

   Izmenele îi cad în vine şi taman în momentul ăla intră Maria în 

şură. Surprinsă de ce vede, ea-l întreabă pe Ion: 

   - Tulai, Ioane!... Tu ce faci aci?! 

   - Ce să zic, Mărie! Iaca, i-o trag la vacă... Că dacă-ţi zic că o mulg, 

n-o să mă crezi!... 

 

  

   Maria la vrăjitoare: 

   - Mă iubesc doi bărbaţi. Spune-mi, cine din ei va fi norocosul? 

   Vrăjitoarea pune cărţile, apoi se uită atent la ea şi spune: 

   - Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion. 
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   Ion se duce la Maria acasă şi - nu după multă vreme - încep să se 

sărute. Maria se duce până la baie. Ion, rămas în dormitor, se 

gândeşte:  “Dacă mă mai sărut mult cu Maria, o să-mi cadă proteza 

în gura ei şi mă fac de ruşine; mai bine o scot!”. Scoate proteza şi o 

pune în buzunar. Între timp, Maria se gândeşte, în baie: “Dacă mă 

mai sărut mult cu Ion, îmi cade proteza în gura lui şi mă fac de 

ruşine!”. Şi-o scoate şi o pune într-un dulap. Revenind în cameră, 

reîncep să se sărute. 

   La un moment dat, încălzindu-se, Ion îi zice: 

   - Haide, Marie, muşcă-mă!... 

   La care, Maria: 

   - Cu şe?!... 

 

  

   Se face un sondaj în legătură cu metodele contraceptive folosite 

de diverse cupluri. Primul cuplu răspunde că foloseşte prezer-

vativul, al doilea că foloseşte pastile şi aşa mai departe, toate 

răspunsurile.  

   Sociologii ajung şi la Ion şi Maria acasă. Bat la uşă, le deschide 

Maria, înaltă de peste doi metri.  

   - Ne spuneţi, vă rugăm, ce metodă contraceptivă folosiţi?  

   - Sigur că da. Metoda pupilă-scăunel.  

   - Cum vine asta?  

   Maria strigă cu putere:  

   - Ioaneeeee!  

   Apare Ion, înalt de un metru şi niţel, cam cât Boc.  

   - Îl vedeţi? Eu sunt înaltă, iar el micuţ. Noi o facem în picioare. Pe 

el îl urc pe un scăunel. El începe să mă lucreze, iar eu mă uit foarte 

atentă în ochii lui. Când văd că i se dilata pupila, trag un şut la 

scăunel.  
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   Ion şi Maria fac nuntă. Ion, mare şmecher, Maria, inocentă şi 

prostuţă. În noaptea nunţii, Ion îşi dă brăcinarii jos.  

   MARIA: Ce-i aia?  

   ION: Păi, Mărie, numa’ io am aşa ceva, nime’ pe lume nu mai are!  

   Peste câteva zile:  

   MARIA: Ioane, l-am văzut pe Gheorghe la cosit când s-o dus după 

tufă şi şi-o dat izmenele jos. Să ştii că are şi el!  

   ION: Apăi, fă Mărie, Gheorghe-i cel mai bun preten al meu, io 

aveam două... şi i-am dat şi lui una!  

   MARIA: Prost mai eşti, mă! Da’ de ce nu ţi-ai oprit-o ţie pe aia 

mare? 

 

  

   Ion şi Maria trăiau într-o garsonieră. Înainte de a face sex, Ion a 

decis să verifice dacă fiul său doarme. 

   - Ionuţ, adu-mi, te rog, un pahar cu apă... 

   Linişte, Ionuţ nu răspunde. 

   Maria decide: 

   - A adormit. 

   După sex, stăteau întinşi în pat şi se mângâiau. Deodată, se aude 

vocea puştiului din întuneric: 

   - Şi cât mai stau aici cu paharul în mână? 

 

 

   Maria către Ion:   

   - Ioane, hai să ne-o tragem şi noi ca toţi oamenii!   

   Ion e de acord şi improvizează un scenariu:  

   - Când strig o dată, te duci în dormitor, când strig a doua oară, te 

dezbraci. Iar când strig a treia oară, te bagi în pat.   

   Vine Ion sub geamul Măriei şi strigă:   

   - Mărie! Mărie! Mărie! Vino, că arde şura şi ţie îţi arde de sex!    
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   Nu a fost deloc uşor pentru lon să o convingă pe Maria să se culce 

cu el, dar, până la urmă, se pare că a reuşit. Omul nostru închiriază 

o cameră într-un hotel de lux şi o invită pe domnişoară la cină, 

înainte de a se  duce sus, în cameră, şi a face sex cu ea. Maria 

consumă absolut tot ce se poate de pe meniu, de la aperitiv şi până 

la desert. Nerăbdător, lon ar merge deja în cameră să se înfrupte 

din nurii femeii.  În cele din urmă, o întreabă:   

   - Spune-mi, mereu mănânci atât de mult?   

   Zâmbind dulce, ea îi spune: 

    - O, nu... Numai când sunt pe ciclu! 

 

  

   Nevasta lui lon, Maria, mai că este surprinsă de acesta făcând sex 

cu amantul ei. În grabă mare, Maria îi spune amantului:   

   - Ascunde-te în spatele televizorului, imediat!   

   Ion porneşte televizorul şi-şi soarbe obişnuită bere. Sărmana 

nevastă nu mai ştia cum să-l facă pe bărbatu-său să iasă din  

cameră. În cele din urmă, strigă din bucătărie:   

   - loane, vino repede să vezi ce ciudăţenie mi s-a întâmplat! Am 

scăpat o farfurie de porţelan pe jos şi mi-a sărit înapoi în mână, 

intactă!   

   - Asta-i nimic! strigă din camera soţul. Adineauri, un jucător a fost 

penalizat cu cartonaş roşu şi eliminat de pe teren şi a ieşit tocmai 

pe aici, pe lângă mine!    

 

   

   Învârtindu-se cu treburi prin casă, Maria nu are timp să-l observe 

pe lon, soţul său, care, oprit din cititul ziarului, o urmărea cu un 

zâmbet pe buze. La un moment dat, când femeia curaţa aragazul şi 

se afla cu spatele la el, acesta îi spune:   

   - Ai un fund mare cât o betonieră!   
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   Femeia se ruşinează puţin, dar nu scoate un cuvânt şi se hotărăşte 

în sinea ei că i-o va plăti cu vârf şi îndesat. Seara, la culcare, se 

întoarce cu faţa la perete şi nici nu-l bagă în seamă pe Ion. 

Nerăbdător, bărbatul începe să-i mângâie fundul. Nervoasă, soţia 

lui se întoarce şi-i spune:   

   - Crezi că pentru două pietricele atât de mici dau drumul să 

funcţioneze o betonieră atât de mare!?  



  

   Ion, cu nevasta, în deşert. Şi merg ei, merg, şi ajung la o oază. Ion 

se-ntinde la umbră, Maria se dă după nişte tufe să se urineze. Se 

apleacă ea pe vine şi deodată aude "cranţ, cranţ, cranţ". Se sperie şi 

se mută mai încolo. Se aşează pe vine, iar aude "cranţ, cranţ, 

cranţ". Se sperie şi mai tare şi-l strigă pe barbatu-său:  

    - Măi Ioane, vino-ncoa’, că aud nişte zgomote care-mi dă fiori pe 

şiră.   

   Vine Ion şi zice:   

   - Hai, fă, pişe-te, să văd cum stă treaba.  

   Se apleacă Maria, da să se urineze şi iar se aude: "cranţ, cranţ,  

cranţ". Se apleacă Ion, se uită şi zice, dând din cap cu mirare:   

   -Să fiu al dracului dacă am mai văzut lăţei mâncând iarbă!...    

  

  

   Ion şi Maria erau la semănat de cartofi, când lui Ion îi vine pofta 

de sex.  

   - Fă Marie, eu ţi-aş trage-o, dar ce facem cu calul, că nu avem de 

ce să îl legăm?   

   - Leagă-l, bă, de un picior.   

   În timpul consumării actului sexual, trece un avion, care sperie 

calul. Acesta o ia la goană. Când Maria se ridică şi se uită împrejur, 

Ion era departe. Îi strigă:   

   - Bă Ioane, întoarce-te pe spate, că scoţi toţi cartofii!   
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   În noaptea nunţii, Ion constată cu disperare că Maria nu e fată 

mare şi o ia la întrebări. Maria îi răspunde:   

   - Stai, Ioane, să-ţi explic. M-am dus seara la fântână şi cum 

stăteam eu aşa aplecată, a venit unul, mi-a pus fusta în cap şi mi-a 

tras-o.  

   - Unde e, că mă duc să-l omor! Spune-mi cum arată, nu l-ai văzut 

deloc?   

   - Nu că a venit din spate şi era seară. Dar după penis nu era din 

satul nostru.   



 

   Ion şi Maria ies de la medic.   

   - Mărie, zise Ion uitându-se la medicamentele prescrise, bumbii 

ăştia i-oi bea, dar cu dopurile astea ce-om face?   

   - Mă duc să-l mai întreb o dată pe domnu’ doctor.   

   - Nu te duce, că s-o supăra.  

   Maria se duce şi iese repede.   

   - O zis să ţi le bagi în fund!   

   - Vezi, ţi-am zis că s-a supăra...    

 

  

   Anunţ: Pierdut telefon mobil. Găsitorul este rugat să şteargă 

fişierul video “Eu şi Ionel prima dată”. Maria. 

 

  

   Badea Ion, renumit în sat pentru vrednicia lui, se pregătea de ieşit 

la câmp.      

   MARIA: Unde mergi, bade Ion?   

   ION: Ia, să căpăluiesc mălaiul cela.      

   MARIA: Da’ cum te duci, că mălaiul nici n-a răsărit?!   

   ION: Lasă, că până ajung, a creşte el...   
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   Maria, cam pe la 10 seara, aude un fluierat discret de-afară. Iese 

în ogradă. Întuneric beznă, lună în nori. Pe bâjbâite, pune mâna pe 

oiştea de la căruţă.   

   - A, tu eşti, Ioane?  

  

  

   Ion se întâlneşte pe uliţa cu Maria, pe care n-o mai văzuse 

demult.      

   MARIA: Bună, Ioane! Ce mai faci?   

   ION: Mulţam de-ntrebare, Mărie. Ce să fac, m-am însurat.      

   MARIA: No, asta-i bine!   

   ION: Ba, nu-i bine, c-am luat o muiere bătrâna.      

   MARIA: No, asta-i rău!   

   ION: Da, dar bătrâna avea casă.      

   MARIA: No, asta-i bine!   

   ION: Da, dar casa a ars.      

   MARIA: No, asta-i rău!   

   ION: Da, dar nu-i aşa rău.      

   MARIA: De ce?   

   ION: A ars şi bătrâna cu casă cu tot!      

   MARIA: No, asta-i bine...       

 

  

   MARIA: Ioane, ai făcut închisoare?   

   ION: N-am făcut nici o închisoare, Mărie. Când am ajuns eu acolo, 

era gata făcută.   

      

  

   Ion şi Maria în timpul unei partide de sex.   

   MARIA: Ioane, vinee!.... Ohhh! Ahhh!... Vineeeee!... 

   ION: Fă, când mi-o trag eu, nu vine nimeni!   
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   Ion şi Maria şi-au dat întâlnire. Ajunge Maria la Ion a doua zi şi Ion 

o întreabă:   

   ION: Mărie, ai trecut prin ograda lui badea Gheorghe înainte? 

   MARIA: Da, mă Ioane, trecut.   

   ION: Şi ai trecut pe sub stejarul mare de lângă râu? 

   MARIA: Da, mă Ioane, trecut.   

   ION: Şi ai văzut ce căcat mare şi gros e acolo?      

   MARIA: Da, mă Ioane, văzut.   

   ION: Na, ăla io l-am făcut.   

 

  

   Ion îi trimite un răvaş Mariei: “Fă, Marie, la ora 12 noaptea să fii 

în vârful dealului că vreau să ţi-o trag”. Maria citeşte răvaşul şi 

trimite unul de răspuns: “Mă, Ioane, am înţeles aluzia, vin”.   

 

  

   Ion, călare pe Maria, o întreabă şoptit:   

   ION: Mărie, mai poţi?   

   MARIA (înnebunită de plăcere): Mai tare, Ioane, mai tare!   

   Ion, oprindu-se din acţiune, strigă în urechea Mariei:   

   ION: Mai poţi, fă Mărie, mai poţi? 

 

  

   După o lungă perioadă de studii la Paris, Ion vine acasă să-şi vadă 

familia şi satul. Se întâlneşte şi cu Maria şi îşi fac un plan. 

   MARIA: Uite, Ioane, dimineaţă eu fac curat în casă şi tu te duci să 

mulgi vacă.   

   ION:  Nu pot, Mărie...  

   MARIA: De ce, Ioane?   

   ION:  Îmi repugnă!   
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   MAMA MARIEI: Mărie! Mai lasă-l odată pe Ion şi hai acasă! 

   MARIA: Bine, mamă! Îl mai las odată şi vin!      

 

  

   Era într-o seară de mai. Ion şi Maria stăteau ca de obicei în pat şi 

dintr-o dată îi zice Maria lui Ion:      

   MARIA: Bă, Ioane, eu îmi dau jos pijamalele.   

   ION: Dă-i jos fă Mărie.   

   După un timp, îi zice şi Ion:   

   ION: Fă Mărie, îmi dau şi eu jos pijamalele!      

   MARIA: Dă-i, măi Ioane!   

   Mai stau ei ce mai stau şi zice Maria:      

   MARIA: Măi Ioane, eu îmi dau jos şi chiloţii!   

   ION: Dă-i fă Mărie!   

   După un timp, zice şi Ion:   

   ION: Fă Mărie, da îmi dau şi eu jos chiloţii.      

   MARIA: Dă-i, măi Ioane!   

   După încă două minute, zice Maria:      

   MARIA: Mă Ioane, eu mă crăcănez!   

   ION: Crăcănează-te, fă Mărie!   

   Mai stau ei şi zice Ion:   

   ION: Mă crăcănez şi eu, fă Marie!      

   MARIA: Crăcănează-te, măi Ioane!   

   După trei minute, Ion trage concluzia:   

   ION: Fă Mărie, hai să ne culcăm că nu vine nimeni să ne-o tragă.     



 

   Ion şi Maria făceau dragoste. La un moment dat, Maria, ţinându-

se de nas, zice:  

   MARIA: Băi Ioane, îţi miros picioarele!   

   ION (nedumerit): Dacă vrei...    
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   ION: Tu, Mărie, io tare m-aş culca cu tine!      

   MARIA: Mă, da’ nu se poate!   

   ION: Da’ de ce?      

   MARIA: Că io-s lesbi!   

   ION: Lesbi?! Da’ aia ce-i?      

   MARIA: Vezi tipa aia cu picioare lungi, ţâţe mari, păr fain?   

   ION: Oho, văd da!      

   MARIA: Io cu aia m-aş culca!   

   Stă Ion, se scarpină în cap, se uită lung, se scarpină iară şi zice:  

   ION: Ştii ce, Mărie, şi io-s lesbi!     

 

  

   Ion şi Maria, proaspăt căsătoriţi, se regulează încontinuu, dimi-

neaţa, la prânz şi seara. Într-una din dimineţi, ies şi ei afară, să facă 

piaţă, când lui Ion îi vine iarăşi, brusc, cheful de sex.   

   ION: Tu Mărie, io ţi-o trag chiar amu!      

   MARIA: Măi Ioane, nu fi bolund, măi, ne vede lumea...  

   ION: Nu mă interesează, io ţi-o trag!  

   MARIA: Şi cum vezi tu că putem face treaba asta aici?  

   ION: Uite, tu te apleci, te faci că te uiţi prin iarbă şi io ţi-o trag din  

spate! Aşaaaa... Bine... Amu... Num-un pic du-te spre dreapta... 

Aşaaaa... Bine... Amu... Num-un strop mai înainte... Aşaaaa... Bine... 

Amu... Num-un miez mai spre stânga... 

   MARIA: Mă Ioane... D-apoi tu ce vrei să faci? Să mi-o tragi ori să 

mă parchezi? 

 

 

   Ion, pe patul de moarte.  

   ION: Mărie, eu acum mă duc, mult nu mai am, dar vreu să ştiu şi 

eu un lucru: m-ai înşelat tu vreodată?  

   MARIA: Apăi mă Ioane dragă, io ţ-aş zice, dar dacă nu mori?...    
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   Ion şi Maria, în noaptea nunţii. Maria, culcată în pat, Ion lângă fe-

reastră, privind pe geam. După vreo jumătate de ceas, zice Maria:      

   MARIA: No, Ioane, mi-i friguţ!   

   ION: Pune, fă, un ţol pe tine!  

   Pune Maria un ţol pe ea, dar peste jumătate de oră:      

   MARIA: Mă Ioane, dar mie tot friguţ mi-e!   

   ION: Mai pune, fă, un ţol pe tine!   

   Se conformează Maria, dar Ion tot la fereastră. Peste altă 

jumătate de oră: 

   MARIA: Mă Ioane, tu n-auzi că mie mi-e friguţ?   

   ION: N-auzi, fă, femeie, să mai pui un ţol pe tine?   

   Pierzându-şi răbdarea, Maria exclamă:      

   MARIA: Dar ce faci tu, Ioane, la fereastră acolo?   

   ION (întorcându-se radios): No, fă muiere, mi-o zis mie Vasile că 

noaptea nunţii-i ai’ mai faină, şi nu vreu s-o scap o clipită din ochi!    



 

   În luna de miere, Ion şi Maria deveniseră celebri în sat pentru 

prelungile reprize de amor, care aveau loc care pe unde puteau şi 

ei. Într-una din dimineţi, Ion ieşi pe veranda să facă ceva sport. 

Când ajunse la flotări, îl văzu vecinul Vasile, care-i strigă peste gard:   

   -No, Ioane, ogoaie-te, mă, că Mărie-i plecată la coteaţă, mă!       

 

  

   Maria era foarte supărată pentru că Ion nu mai făcuse sex cu ea 

de mult timp. Tocmai atunci, Ion s-a întors acasă şi i-a spus Mariei:   

   - Mărie, gata!  Hainele jos şi aşează-te în mâini în faţa oglinzii!   

   Maria, fericită că o să facă sex, s-a dezbrăcat şi s-a aşezat în mâini 

în faţa oglinzii. Ion s-a dus în baie. Maria, nerăbdătoare:      

   - Ioane, cât mai stau să te aştept?   

   - E, am şi uitat! Vroiam să văd cum îmi stă cu barbă!   
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   Ion vine din război cu un picior de lemn.      

   MARIA: Bradu-i?   

   ION: Nuuu...      

   MARIA: Fagu-i?   

   ION: Nuuu...      

   MARIA: Stejaru-i?   

   ION: Nuuu...      

   MARIA: Că doar n-o fi salcie?!  

   ION: Îhî!      

   MARIA: No, asta-i bun, că face bine şi la reumatism! 

 

  

   ION: Mărie, hai să ţi-o trag în ureche!      

   MARIA: Măi Ioane, păi... surzesc!   

   ION: Hai tu, că nici aseară n-ai muţit...     

 

  

   ION: Mărie, vino-n cucuruz, să facem sex!      

   MARIA: Nu, că tu mă minţi!   



 

   ION: Marie, vino fă-ncoa’!   

   MARIA: Nu vin, Ioane, că tu mi-i trage-o!   

   ION: No, vin’, fă, că nu-ţi fac nimica!   

   MARIA: Păi, atunci de ce să mai vin?       

 

  

   Ion şi Maria îşi cumpăra o maşină de făcut copii. Ion începe să 

facă copiii: 1, 2, 3... Al patrulea iese negru.     

   MARIA: Ioane, vezi că pe ăsta l-ai ars!     
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   Ion şi cu Gheorghe se duceau la cosit în câmp.  După ceva timp, 

coasa lui Gheorghe se rupse.   

   - Bă, Ioane, mă duc în sat să-mi schimb coasa şi vin înapoi!   

   - Bine, Gheorghe!, zise Ion.   

   Pe drumul spre sat, Gheorghe vede casa lui Ion şi pe Maria 

dezbrăcată pe  masa. Gheorghe intră în casă şi o regulează bine pe 

Maria.  

   După ceva timp, Gheorghe se întoarce cu o coasă nouă la câmp şi-

i spune  lui Ion:   

   - Băi, Ioane, ştiai că ai o nevastă ţapănă de tot?   

   - Da, păi dacă-i moartă de trei zile!     

 

  

   Ion şi Maria, familie de mari gospodari ai satului. Cum viaţa era 

tot mai grea, se gândesc să mai facă economii.   

   ION: Auzi, Mărie, dacă tu ai avea patru ţâţe, n-ar mai trebui să 

ţinem vacă!      

   MARIA: Păi da, Ioane, dacă tu ai avea două scule, n-ar mai trebui 

să ţinem sluga!    

 

  

   Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot foarte 

priceput, care le-a spus că ar trebui să se meargă la biserica din 

Paris şi să aprindă o lumânare.  

   Zis şi făcut. Peste şase ani, preotul se hotărăşte să le facă o vizită. 

Ajunge acasă la ei, sună la uşă şi deschide o fetiţă.   

   - Bună ziua, mama e acasă?   

   - Nu, e la maternitate, s-a dus să aducă pe lume al şaselea copil.   

   - Şi tata?   

   - Tata s-a dus la Paris, să stingă o lumânare.   
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   ION: Eşti proastă, tu, Mărie?      

   MARIA: Nu-s proastă, mă, Ioane, îs numa’ prostituată!   

   

  

   Ion se căsătoreşte cu Maria şi discută contractul prenupţial.   

   ION: Uite care îs regulile mele: când vin de la coasă şi am clopul 

pe partea dreaptă înclinat, înseamnă că mi-e foame şi să-mi pui 

masa. Când e pe stânga, înseamnă că mi-e sete şi să-mi pui vinul. 

Iar când e pe  spate, înseamnă că vreau să  facem sex, şi tu te bagi 

în pat. Înţelesu-m-ai?      

   MARIA: Înţeles, dar am şi eu o regulă. 

   ION: Care?      

   MARIA: Când vii acasă şi mă vezi în vârful dealului că şed cu mâi-

nile-n şolduri, apăi să-ţi dai clopul pe spate că dacă nu îi bai.   



 

   ION: Mărie, ţie ţi-ar plăcea să fii bărbat?      

   MARIA: Da, Ioane, dar ţie?   



 

   Maria se întoarce de la târgul de duminică.   

   ION: Ai, fă Mărie, ce mai era prin târg?      

   MARIA: Păi, mă Ioane, ce să fie, penisuri, mai mari, mai scumpe...   

   ION: Ai, fă Mărie, da’ ca a mea, erau?      

   MARIA: E, mă Ioane, că a ta se vindeau la chită!   

   Duminica viitoare se duce Ion în târg.      

   MARIA: Şi zi, mă Ioane, ce era era prin târg?     

   ION: Erau vaginuri multe, Mărie. Din alea virgine, mai scumpe, din 

alea mai largi, mai ieftine.      

   MARIA: Ai, mă Ioane, da’ ca a meu, era?   

   ION: E, fă Mărie, păi în a ta se ţinea târgul!     
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   Moare Maria. Ion invită tot neamul la înmormântare. Începe 

slujba, se termină şi dă lumea să iasă din biserică. Ies câteva 

persoane, după care ies cei patru care ţineau coşciugul şi, fără să  

vrea, îl lovesc de tocul uşii. Câteva clipe mai târziu, se aude zgomot 

în coşciug. Oamenii,  curioşi, deschid coşciugul şi, ce să  vezi!, Maria 

înviase.  

   Toată lumea pleacă fericită mai departe şi peste zece ani, iar 

moare Maria. Acelaşi scenariu, cu aceiaşi oameni, la aceeaşi 

biserică. Începe slujba, se termină şi lumea dă să iasă.  

   Din fundul bisericii, se aude Ion:   

   - Bă, aveţi grijă, să nu mai loviţi coşciugul ăla de perete încă o 

dată, că vă ia mama dracului!     

 

  

   Ion şi Maria, în pat.  

   MARIA: Ioane, dormi?   

   ION: Nu!      

   MARIA: Mă iubeşti?  

   ION: Dorm!



 

   Într-o iarnă, se duce Ion la Maria şi-i zice:   

   ION: Mărie, vezi tu piciorul ăsta stâng al tău?      

   MARIA: Îl văd, mă Ioane.   

   ION: No, să ştii că-i Crăciunul.      

   MARIA: Bine mă, Ioane.   

   ION: Mărie, vezi tu piciorul ăsta drept al tău?      

   MARIA: Îl văd, mă Ioane.   

   ION: Să ştii că-i Revelionul.      

   MARIA: Da mă, Ioane, şi?   

   ION: Mărie, pregăteşte-te, că-ţi fac o vizită între sărbători!   
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   Ion o conduce seară pe Mărie acasă de la bal. Când ajung în 

poartă, Ion îi propune o partidă de sex.      

   MARIA: Mă, Ioane, nu se poate, din trei motive!  

   ION: Care, tu Mărie?   

   MARIA: În primul rând, pentru că-s fată mare şi mă păstrez pentru 

căsătorie; în al doilea rând, pentru că poate trece cineva şi ne vede; 

şi, în al treilea rând, pentru că, de câte ori o fac în poartă, îmi intră 

clanţa în cur şi mă doare!   



 

   Ion şi Maria vin de la câmp. Ion o trânteşte pe Maria în căruţa 

plină cu fân şi i-o trage bine de tot.      

   MARIA: Măi Ioane, ce m-ai speriat! M-ai sperie-mă încă o dată!   

   Ion se conformează şi i-o trage iar Mariei. Ajung în sfârşit acasă.      

   MARIA: Ioane, mai sperie-mă o dată!   

   Ion i-o trage, după care se duce la treabă. Vine acasă.      

   MARIA: Ioane, mai sperie-mă, măi, o dată!  

   Ion i-o trage şi dă să se culce. Adoarme, dar Maria îl trezeşte.      

   MARIA: Ioane, hai, te rog, mai sperie-mă o dată!  

   ION: Bau!    



 

   Maria, proaspăt căsătorită, se întâlneşte cu Ion. Curios cum îi 

merge căsătoria, Ion o chestionează:  

   ION: Ei, Mărie, cum e să fii căsătorită? E mai bine?      

   MARIA: Mă, Ioane, nu-i mai bine, da-i mai des!   

  

  

   Ion şi Maria făceau dragoste. La un moment dat, Maria către Ion:      

   MARIA: Mă Ioane, inima, mă!   

   ION: Las-o, fă Mărie, că o ocolim.      
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   Într-o noapte, Ion şi Maria, proaspăt căsătoriţi, stăteau de vorbă: 

   - Mă, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut înaintea mea? 

   - Pe Florica. 

   - Numai pe ea? 

   - Pe Veta, Măricica, Dochia, Viorica, Zina, Rozi...  

   - Să ştii că sunt geloasă! 

   - Lasă, mai bine ai fi mulţumită că te-ai calificat în finală... 

 

  

   MARIA: Ioane, ce are măgarul acela între picioare?   

   ION: Doamne, Mario, proastă eşti! Da’ aceea îi socoteala lui.      

   MARIA: Da?!   

   ION: Apăi, dacă ştiam că aşa stau lucrurile, îmi alegeam bărbat 

după urechi, nu după nas.     

 

  

   Ion, pe patul de moarte.    

   - Marie, eu cred că mă duc şi vreau să-ţi spun ultimele mele 

dorinţe pământeşti... 

   - Ioane, spune şi aşa am să fac. 

   - Mărie, să ai grijă de copii! 

   - Da, Ioane! 

   - Să fii femeie cinstită şi gospodină cum te ştiu... 

   - Da, Ioane! 

   - După ce mor eu, să te măriţi cu Gheorghe. 

   - Cum cu Gheorghe, că e cel mai mare duşman al tău?! 

   - Păi... d’aia! 
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Românii, o naţie experimentală 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În fiecare român doarme un geniu;  

şi, cu fiecare zi, tot mai adânc. 
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   Q: Cum cântă un surdo-mut melodia M-am născut în România?  

   A: Îşi dă cu pumnii în cap.  

 

     

   Pleacă Ion din sat în America şi devine John, mare om de afaceri. 

După un timp, fiind în concediu, se întoarce în sat şi oferă fiecărui 

sătean câte 100 de dolari. Toată lumea e mulţumită şi îl laudă pe 

John ce băiat bun este. Următorul an, la fel, oferă câte 100 de 

dolari când revine în sat, lumea mulţumită, numai cuvinte de laudă 

pentru John. În al treilea an, John oferă fiecărui sătean numai 50 de 

dolari. Se întâlneşte Gheorghe cu Vasile. 

   GHEORGHE: Vasile, ţie tot 50 de dolari ţi-a dat? 

   VASILE (nemulţumit): Tot, măi Gheorghe!  

   GHEORGHE: Eu nu pot sta aşa, mă duc să-l întreb de ce!.. 

   Se duc amândoi la John, iar Gheorghe îl chestionează. 

   GHEORGHE: Măi John, lumea e nemulţumită în sat, de ce ne-ai 

dat numai 50 de dolari? 

   JOHN: Ştii, măi Gheorghe, a venit criza, a intrat băiatul meu cel 

mic la facultate, au crescut cheltuielile, bani sunt mai puţini, asta e 

viaţa, e greu! 

   La care Gheorghe către Vasile: 

   GHEORGHE: Vezi, măi Vasile, John îşi ţine băiatul la facultate pe 

banii noştri! 

 

 

   De când a apărut criza financiară în România, femeile sunt 

obligate să se căsătorească din dragoste. 

  

   Q: Dragă, câte tacâmuri ne-au dispărut după plecarea invitaţilor?  

   A: Toate cele pe care scria Restaurantul Lido!     
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   Un păstor îşi mâna turma de oi pe o mioritică păşune când, dintr-

un nor de praf, se întrupă un Jeep Cherokee nou-nouţ lângă el. 

Şoferul, un tip tânăr, într-un costum Hugo Boss, pantofi Gucci, 

ochelari de soare Ray Ban şi o cravată YSL, scoate capul pe 

fereastră şi zice: 

   TIPUL: Măi bade, dacă îţi spun exact câte oi ai în turmă, îmi dai 

una? 

   Păstorul se uită la tânăr, se uită la turmă, se uită la tânăr, se uită 

la turmă.  

   BADEA (calm): Îţi dau. 

   Tânărul parchează maşina, scoate laptopul, îl conectează la 

telefonul mobil, accesează NASA prin Internet, apoi satelitul GPS, 

scanează aria, deschide baza de date şi câteva pagini de EXCEL 60 

pline de formule, apoi tipăreşte cu ultima generaţie de printer 

portabil un raport de 150 de pagini şi, în fine, are un rezultat. 

   TIPUL: Ai exact 1586 oi! 

   BADEA (calm): Dreptu-i! Iaca, poţi să iei o oaie. 

   Apoi, urmăreşte senin cu privirea pe tânărul care-şi alege oaia şi o 

cară la maşină. 

   BADEA (calm): Daca io îţi spun unde meri la slujbă, îmi dai oaia 

înapoi? 

   TIPUL (zeflemitor): Da, de ce nu? 

   BADEA (calm): Eşti consoltant la govern. 

   TIPUL (mirat): Aşa este, dar cum ai ghicit? 

   BADEA (calm): Păi, uite, te-ai abătut pe aici fără ca nimeni să te 

cheme, ai cerut să fii plătit pentru o întrebare pe care eu nu ţi-am 

pus-o şi mi-ai dat o informaţie pe care eu o aveam! Pe deasupra, 

habar nu ai pe ce lume trăieşti! 

   TIPUL (atins în orgoliu): Şi cum ai ajuns la concluzia asta? 

   BADEA: Păi, din toate oile, tu ai ales câinele... 
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   Eu niciodată nu întreb: Scuzaţi-mă, unde este WC-ul? Eu sunt 

român. Singur hotărăsc unde este WC-ul! 

 

  

   Trei amici, evident, români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte, 

când, deodată, un înger vindecător apare lângă ei. Ăştia, înmăr-

muriţi, după ce le revine glasul, încep să ceară una alta.  

   PRIMUL ROMÂN: Eu am o durere mare de spate de câţiva ani, nu 

pot să scap de ea... 

   Îngerul îi atinge spatele şi primul român e vindecat. 

   AL DOILEA ROMÂN: Eu trebuie să port ochelari toată viaţa, că nu 

văd bine, şi aş vrea să văd şi eu clar lucrurile care mă înconjoară... 

   Îngerul îi ia ochelarii, îi aruncă în apă şi ochii i se vindecă, vede 

perfect. Se uită îngerul şi la al treilea român, care, însă, se tot 

fereşte de el.  

   AL TREILEA ROMÂN: Pe mine să nu mă atingi! Eu primesc pensie 

de boală! 

 

  

Discuţie între doi pensionari români. 

   PENSIONAR 1: Azi am fost la doctor şi a zis că mai am de trăit 

două luni! 

   PENSIONAR 1: Din ce, bă? Din ce?! 

 

  

   Românii la Olimpiadă. În prima zi au luat o medalie. A doua zi au 

mai luat una. A treia zi i-au prins. 

 

  

   - Spune, Ioane, ai găsit tu vreodată bărbaţi străini în şifonier?  

   - Nu! Toţi erau români... 
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   - Alo? Bună ziua! Casa Poporului?  

   - Da.  

   - Cu poporul, vă rog! 

 

  

   În România nu există oameni bogaţi. Există doar oameni care nu-

şi plătesc impozitele.    

 

  

   La şcoală, lecţia de educaţie civică. Vorbeşte profesorul: 

   PROFESORUL: Să presupunem că aş băga mâna în buzunarele 

unui om şi i-aş lua banii. Ce ar însemna că sunt în cazul acesta?  

   ELEVII: Ministru de finanţe! 

 

  

Dialog la Oficiul pentru Plasarea Forţei de muncă. 

   ŞOMERUL: Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă. 

   FUNCŢIONARA: Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru. 

   ŞOMERUL: Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutura. 

   FUNCŢIONARA: Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de 

muncă, dar e prost plătit. 

   ŞOMERUL: Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau 

pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toată ziua şi să fiu prost 

plătit? 

   FUNCŢIONARA: Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare. 

 

  

   Într-o noapte, pe la ora două, Ion aude pe cineva strigând.  

   VOCE: Ioane, Ioane!  

   Se scoală Ion, merge la uşa şi o deschide.  

   ION: Cine mă strigă?  
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   GHEORGHE: Gheorghe!  

   ION (frecându-se la ochi): Păi ce vrei, mă, la ora asta?  

   GHEORGHE: Ai vopsea verde?  

   ION: Nu!  

   GHEORGHE: Bine, mă!  

   Gheorghe pleacă şi merge şi Ion înapoi la culcare. Pe la cinci 

dimineaţa, se aude iarăşi strigat.  

   VOCE: Ioane, Ioane!  

   Merge iarăşi la uşă, frecându-se la ochi.  

   ION: Cine-i?  

   GHEORGHE: Gheorghe.  

   ION: Iar ai venit? Ce mai vrei la ora asta?  

   GHEORGHE: Ţi-am adus vopsea verde! 

 

 

   Cică primul ministru plecase să taie panglica la câţiva kilometri de 

autostradă. Pe geamul maşinii, vede la marginea drumului doi amă-

râţi care frământau chirpici cu picioarele goale. Intrigat, opreşte 

maşina şi îi întreabă pe cei doi:  

   PRIMUL MINISTRU: Măi, oameni buni, nu  vă este ruşine dă faceţi 

nenorocirea asta de chirpici, într-o ţară membră a  Uniunii Euro-

pene, care tocmai a reuşit, sub îndrumarea FMI, să se  macro-

stabilizeze? Ce-i înapoierea asta? Ce faceţi cu amestecul ăsta oribil 

de  bălegar, paie şi noroi?  

   ROMÂNII: Domnule prim-ministru, nu-l facem pentru noi. Îl 

exportăm în Federaţia  Rusă.  

   PRIMUL MINISTRU: Îl exportaţi în  Rusia?! Extraordinar! Ce luaţi 

pe el?  

   ROMÂNII: Ştiţi, ruşii nu prea  au rezervă valutară, aşa că ne 

plătesc în natură. Ne dau o mie de AK-47 pe tona de chirpici.  

   PRIMUL MINISTRU: Sunteţi nebuni?! Introduceţi ilegal armament 

în ţară!  
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   ROMÂNII: Nuuu! Nu intră neam de AK-47 în România. Le reexpor-

tăm imediat în Iran.  

   PRIMUL MINISTRU: În Iran?! La  teroriştii ăia? Ce luaţi de la ei?  

   ROMÂNII: Petrol, domnule  prim-ministru. Pentru fiecare AK-47, 

câte o tonă de petrol, dar să ştiţi că nu  îl aducem ilegal în ţară. Din 

Iran, pleacă direct în Japonia, că ăia, or fi ei  deştepţi, dar n-au 

petrol.  

   PRIMUL MINISTRU: Ce luaţi din Japonia,  ce vă dau pe petrol?  

   ROMÂNII: Ehh! Nişte rahaturi de  microcipuri, de încap o mie într-

un portofel, dar le vindem americanilor, că au nevoie de fleacurile 

astea, ca să facă nişte rachete. Să ştiţi că plătesc bine. Pentru 

fiecare flecuşteţ din ăla, ne dau zece mii de dolari.  

   PRIMUL MINISTRU: Zece mii de dolari?! Şi ce faceţi cu ei?  

   ROMÂNII: Păi acum devine  complicat, că trebuie să schimbăm la 

bancă dolarii pe euro.  

   PRIMUL MINISTRU: De ce?  

   ROMÂNII: Pentru că bulgarii nu vor decât euro.  

   PRIMUL MINISTRU: Dar ce treabă aveţi  voi cu bulgarii?  

   ROMÂNII: Păi, domnule prim-ministru, noi, cu tranziţia şi cu aus-

teritatea, am sărăcit de tot. Nu mai  avem animale. Cum să facem 

chirpici, dacă nu importăm bălegar de la  bulgari?! 

 

  

   Se aude că undeva în România se află un lac în care, dacă intră un 

handicapat, pe partea cealaltă iese vindecat.  

   Apare un orb.  

   ORBUL: Unde-i lacul? Unde-i lacul?  

   Intră, iese pe partea cealaltă vindecat.  

   ORBUL: Dumnezeule, văd! Văd!  

   Apare şi un surd. 

   SURDUL: Unde-i lacul? Unde-i lacul?  

   Intră, iese pe partea cealaltă vindecat.  
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   SURDUL: Dumnezeule, aud! Aud!  

   Apare şi un olog în cărucior cu rotile.  

   OLOGUL: Unde-i lacul? Unde-i lacul?  

   Intră, iese pe partea cealaltă.  

   OLOGUL: Dumnezeule! Am cauciucuri noi! Am cauciucuri noi! 

 

  

   La o uzină românească de automobile, directorul şi inginerul. 

   DIRECTORUL: Auzi, ce ar trebui schimbat ca maşinile româneşti să 

corespundă normelor internaţionale? 

   INGINERUL: Normele internaţionale. 

 

  

   Un vameş este sunat la locul de muncă şi i se spune că nevasta lui 

e cu un alt bărbat. Vameşul se urcă în maşina lui de teren şi se duce 

val-vârtej acasă. Când ajunge, o întreabă pe soţie: 

   VAMEŞUL: Unde e, că mi-l omor!?!  

   SOŢIA: Cine?! 

   VAMEŞUL: Nu te face ca nu ştii… 

   Vameşul începe şi caută. Mai întâi se uită sub pat. 

   VAMEŞUL: Nu-i nimeni. 

   Apoi caută în bucătărie. 

   VAMEŞUL: Nimeni… 

   Apoi scotoceşte în dulap. De după o haină, iese o mână cu o 

bancnotă de 100 de euro.  

   VAMEŞUL: Nici aici nu-i nimeni... 

 

  

   România 2013. Peştişorul de aur este prins în undiţă de un român. 

   PEŞTIŞORUL DE AUR: Ia zi, mă, ca să nu mai pierdem timpul: câţi 

bani vrei, ce ţară să conduci şi câţi centimetri de sculă ţi-ar trebui, 

că n-aţi cere unul o carte sau un bilet la teatru!  
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   Ultimul tip de salut atunci când vorbeşti la mobil: “Bună seara, ţie 

şi ascultătorilor noştri!”. 

  

   În România se fabrică un nou model de avion de bombardament. 

La primul zbor de probă, avionul se prăbuşeşte, cutiile negre sunt 

furate de ţigani, nimeni nu poate trage nici o concluzie asupra 

catastrofei.  

   La inspecţia Ministerului Apărării, singurul martor ocular e badea 

Ion, cioban analfabet, privire tâmpă. 

   - Spune baciule, îl întreabă un colonel, ce-ai observat? 

   - Apăi, domnule dragă, o harabaie zbura, când numai ce o pălălaie 

s-o aprins, no, şi unde nu s-o ţâpat harabaia în gios... 

   - Baciule, nu înţeleg nimic ce-mi povesteşti, fii, te rog, mai clar, că 

eu nu înţeleg graiul ţărănesc, eu îs mai mult cu partea tehnică... 

   - Păi bine, domnule dragă, de ce nu spui aşa? Ieri, la orele 4 p.m., 

un bombardier de tip Stealth, greşind unghiul de nutaţie cu cel de 

precesie, o intrat într-o vrie greu controlabilă, a pierdut altitudine, 

astfel încât s-a produs acest regretabil eveniment. 

  

   - Mămico, găinile beau benzină? 

   - Nu! 

   - Şi atunci de ce se scumpesc ouăle de fiecare dată când se 

scumpeşte benzina? 

  

    - Au mai existat, în familia dumneavoastră, cazuri cu boli 

mintale?  

    - Da, acum trei ani sora mea a refuzat să se căsătorească cu un 

american miliardar... 
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   Q: Când va mai participa România la un Campionat Mondial de 

fotbal? 

   A: Când îl va organiza. 

   

   Anul 2020, la o şcoală din Bucureşti, ora de română. 

   PROFESOARA: Şi, copii, amintiţi-vă legea de bază a punctuaţiei: 

după semnul smile, nu se pune virgulă! 

  

   Q: Cum beau românii cafea în criză? 

   A: Se ia o boabă de cafea, se leagă cu o aţă şi se scufundă de 2-3 

ori în ceaşca cu apă fierbinte. La fiecare 3 cafele se schimbă aţa... 

 

  

   Un bărbat se prezintă la Oficiul Forţelor de Muncă şi vede un 

anunţ: Se caută asistent pentru medic ginecolog la Spitalul 

studenţesc.  

   O întreabă pe tânăra de la ghişeu în ce constă postul şi dacă îi 

poate da ceva amănunte despre el. 

   - Da, trebuie sa ajutaţi doamnele să se dezbrace de haine, apoi de 

lenjeria intimă, să le ajutaţi să se întindă şi să le spălaţi cu grijă 

zonele intime, apoi să le daţi cu spumă de ras şi să le bărbieriţi de 

părul pubian, apoi să le ungeţi cu diferite creme şi să le masaţi 

astfel ca ele să fie pregătite pentru examinarea medicului.  

   Bărbatul, încântat de perspective, întreabă de salarizare. 

   - Este, pentru început, un salariu lunar de 2.000 ron cu per-

spective serioase de creştere, în funcţie de rezultate. Dar trebuie sa 

mergeţi la Ploieşti. 

   - O, dar de ce? Acolo este postul? 

   - Nu, postul e în Bucureşti, acolo e capătul cozii! 
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   Un poliţist, vorbind cu Moartea şi notând în carneţel: "Deci, ziceţi 

că înainte să intraţi în România aveaţi coasa...?" 

 

  

   Badea Gheorghe, jerpelit, făcea autostopul. Opreşte un figurant 

şmecher cu o supermaşină.  

   ŞMECHERUL: Unde mergi bade? 

   BADEA: La Bucureşti, răspunde. 

   ŞMECHERUL: Şi crezi că te ia cineva îmbrăcat aşa jerpelit? 

   BADEA: Mă gândeam că pentru 200 de dolari, m-o lua şi pe mine 

cineva.... 

   ŞMECHERUL: Două sute de dolari? Suie! 

   Urcă moşul în maşină, iar, la un moment dat, şoferul îşi aprinde 

un trabuc. Moşul, care stătea ca un bos în spate, zice: 

   BADEA: Nu te supăra, dacă-ţi dau 500 de dolari îmi dai şi mie un 

trabuc? 

   Şoferul fericit, îi întinde un trabuc. După un timp, moşul îi zice: 

   BADEA: Auzi, dar dacă-ţi dau o mie de dolari îmi faci un sex oral? 

   După un pic de stat pe gânduri, şmecherul execută lucrarea. 

Moşul, relaxat, după o jumătate de oră, zice: 

   BADEA: Băiete, nu ştiu ce-o să mă fac, că neam de neamul meu n-

a avut atâtea datorii câte am eu la tine! 

 

  

   - Ce faci melcule? Unde fugi aşa?, întreabă ursul un melc. 

   - Ce să fac, răspunde melcul, vine D.N.A.-ul să mă aresteze. 

   - Păi, de ce? 

   - Păi: eu - casă, tata- casă, mama - casă, soră-mea - casă... De asta. 

   Stă ursul, se gândeşte puţin şi o rupe şi el la fugă. Şi fuge şi fuge... 

Se întâlneşte cu cocostârcul. Cocostârcul îl întreabă: 

   - Ce faci ursule? De ce fugi aşa? 
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   - Ce să fac, răspunde ursul, fug, că s-ar putea să mă cerceteze 

D.N.A.-ul. 

   - Păi, de ce? 

   - Păi: eu - blană, tata - blană, mama - blană, soră-mea - blană... De 

asta. 

   Stă cocostârcul, se gândeşte puţin şi o rupe şi el la fugă. Şi fuge şi 

fuge şi fuge... Se întâlneşte cu maimuţa. Maimuţa îl întreabă: 

   - Ce faci cocostarcule? Unde fugi aşa? 

   - Ce să fac, răspunde cocostârcul, fug, că s-ar putea să vină D.N.A.-

ul să mă cerceteze. 

   - Păi, de ce?  

   - Păi: eu - pe picior mare, tata - pe picior mare, mama - pe picior 

mare, soră-mea - pe picior mare... 

   O rupe şi maimuţa la fugă. Şi fuge, şi fuge, şi fuge... Se opreşte 

deodată brusc şi exclamă: 

   - Dar eu de ce dracu’ să fug? Eu - cu curul gol, tata - cu curul gol, 

mama - cu curul gol, soră-mea - cu curul gol... 

 

  

   Trecerea la serviciile electronice în instituţiile de stat din România 

va mai dura cel puţin zece ani. Partea cea mai dificilă este 

reproducerea în format electronic a grosolăniei, birocraţiei şi a 

cozilor imense. 

 

  

   Q: De ce nu se face sex în instituţiile publice din România?  

   A: Toţi angajaţii sunt rude! 

 

  

   - Bine, Andrei, se poate? Ai numai 4 şi 5 pe linie, doar la engleză ai 

10. Ce vrei să ajungi în viaţă? 

   - Emigrant! 
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   Dumnezeu s-a săturat că lumea tot migra între Rai în Iad şi invers 

şi a hotărît să facă un gard. L-a chemat pe Sfântul Petru să orga-

nizeze o licitaţie şi i-a cerut să-i găsească cei mai buni constructori. 

După îndelungi licitaţii electonice, Petru a adus în faţa Domnului 

trei constructori: un francez, un american şi un român. 

   Dumnezeu îi ia la întrebări, să poată să aleagă pe cel care urma să 

facă gardul între Rai şi Iad. 

   DUMNEZEU: Francezule, cu cât îmi faci gardul? 

   FRANCEZUL: Cu 5.000 de euro. Folosesc tehnologie franceză de 

ultimă generaţie, muncitori chinezi, toţi unul şi unul. 

   DUMNEZEU: Americanule, tu cu cât îmi faci gardul? 

   AMERICANUL: Cu 10.000 de euro, dar folosesc tehnologie de 

ultra-nouă generaţie, stâlpi cu senzori de mişcare, wireless, camere 

de filmat prin satelit cu servere... 

   DUMNEZEU: Românule, dar tu, cu cât îmi faci gardul? 

   ROMÂNUL: Pai, cu 15.000 de euro. 

   DUMNEZEU: Păi, şi ce faci de banii ăştia? 

   ROMÂNUL (şoptiindu-i Domnului la ureche): Păi, îţi dau Ţie 5.000 

de euro, că îmi dai contractul, îmi ţin mie 5.000 de euro, că am 

câştigat licitaţia, iar restul de 5.000 de euro îi dăm francezului, să 

facă gardul. 

 

  

   Un copil din Feteşti le cere părinţilor o bicicletă. Părinţii refuză, 

spunând că nu stau prea bine cu banii, că le-a tăiat Băsescu salariile 

şi-l pun pe copil să-i ceară Domnului Iisus una.  

   Tot încearcă copilul să formuleze cumva o scrisorică, dar nu 

reuşeşte nicicum. Îşi spune că mai întâi merge pe la biserică, iar 

apoi va continua scrisoarea.  

   Se roagă el ce se roagă şi pune ochii pe o statuetă a Sfintei Maria. 

Se uită atent dacă nu l-a văzut cumva cineva şi o fură.  
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   În fine, ajunge acasă şi îi scrie Domnului Iisus cam aşa: “Isuse, 

mama ta e la mine, dacă mai vrei s-o vezi vreodată, trimite-mi o 

bicicletă. Ionel”. 

 

  

   În rai, Dumnezeu stă de vorbă cu câţiva români: 

   - Cum o duc moldovenii tăi, Ştefane? 

   - Rău, Doamne... 

   - Cum aşa? 

   - Jumătate sunt în Spania, jumătate în Rusia. 

   - Dar ardelenii tăi, Iancule? 

   - Binişor, Doamne... 

   - I-auzi! Păi, de ce? 

   - Jumătate sunt în Italia, jumătate sunt în Germania! 

   - Dar oltenii tăi, Tudore? 

   - Foarte bine, Doamne! 

   - Bravo! Cum aşa? 

   - Păi, jumătate sunt în Camera Deputaţilor, jumătate în Senat. 

 

  

   Se spune că, atunci când a făcut Dumnezeu lumea, a răsturnat 

sacul cu minuni în locul unde este acum România.  

   Un înger fu uimit de bunăvoinţa excesivă a Stăpânului său.    

   ÎNGERUL: Ce faci, Preasfinţite, nu le dai prea multe?!  

   DUMNEZEU (râzând malefic): Stai să vezi ce conducători le dau! 
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România cu concluzii date 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţara noastră a avut nevo ie de când e ea  

de un alt popor. 
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   Întrebare la oracolul de la Delfi: Este posibil ca în România?...  

   Răspuns (energic): Da! 

  

   România este singura ţară din lume în care portofelul coboară din 

autobuz cu o staţie înaintea ta. 

  

   Q: De ce parlamentarii români nu sunt niciodată jefuiţi de hoţi? 

   A: Curtoazie profesională. 

 

  

   Ştire TVR: România este prima ţară din lume care a rezolvat criza 

locativă. Parlamentul a promulgat azi o lege prin care se interzice 

creşterea preţului actual al locuinţelor pe metru pătrat. Concomi-

tent, printr-o Ordonanţă de urgenţă, Guvernul a redus dimensiunile 

metrului pătrat. 

 

   Cercetătorii români au demonstrat ştiinţific că berea conţine 

hormoni feminini.  

   Demonstraţia cercetătorilor care au lucrat la acest proiect s-a 

bazat pe următoarele constatări: 

 Bărbaţii au început să se îngraşe vizibil; 

 Vorbesc prea mult fără să spună nimic;  

 Întâmpină dificultăţi în a conduce corect; 

 Le este imposibil să efectueze cel mai simplu raţionament; 

 Refuză cu încăpăţânare să recunoască, şi în faţa evidenţei, 

că nu au dreptate; 

 Merg la toaletă la fiecare cinci minute şi, în plus, 

împreună!    
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   Basmul românesc 

   Vom demonta astăzi un mit, şi anume că Făt-Frumos este 

personajul pozitiv din basmele româneşti, iar Zmeul – un ticălos 

fără pereche. În fapt, aşa cum vom vedea imediat, lucrurile stau 

exact pe dos. Pentru asta, să facem mai întâi un mic profil 

psihologic al celor mai importante personaje din basmele 

româneşti. 

 

   Caracterizarea personajelor 

   ÎMPĂRATUL 

   E un moş senil şi complet incompetent. Singurul merit că a ajuns 

împărat e că a fost primul născut. Nu e în stare să aibă grijă de fii-

sa, prin urmare mă întreb cum mama dracului ar putea avea grijă 

de ditai împărăţia. Nevastă-sa lipseşte din peisaj, e subînţeles 

moartă şi l-a lăsat cu trei fete care sigur nu-s ale lui, fiindcă moşul 

are vreo 70 de ani şi aia mică în jur de şaişpe. Deşi e înconjurat de 

viziri, dregători, sfătuitori, când e să ia vreo decizie, îţi vine să-l iei la 

palme: primul individ care-i aduce fata înapoi o primeşte de 

nevastă şi mai ia şi jumătate de împărăţie. Strămoşul său, care a 

întemeiat dinastia, se răsuceşte în mormânt. 

 

   FATA CEA MARE ŞI FATA CEA MIJLOCIE 

   Sunt nişte strâmbăciuni nasoale, plate şi complexate, care-şi urăsc 

sora mai mică pentru că e mignonă, are fund, sâni, e în centrul 

atenţiei şi e aia răpită, ba se mai şi mărită înaintea lor. Sunt atât de 

jenante, că nici un zmeu nu le vrea. 

   FATA CEA MICĂ 

   E aia răsfăţată, bunăciunea învăţată să i se facă toate poftele. Mai 

e şi curvă de mică. Nici nu vreau să vorbesc mai mult despre ea, că 

mă enervez. 
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   FĂT-FRUMOS (FEFE) 

   De obicei, e unu’ căruia nu i-a plăcut cartea: ori prinţ, ori vreun 

coate-goale. Frumuşel şi efeminat, metrosexual nativ. Ar fi stat să 

frece menta în continuare şi să se ia la trântă prin iarbă cu oile, cu 

fraţii lui sau cu flăcăii satului, da’ vrea să dea lovitura. Şi, când boul 

de împărat dă sfară-n ţară cu fiică-sa şi tronul-premiu, normal că se 

prezintă primul. Habar n-are cum arată fata împăratului, nici nu-l 

interesează prea mult, de fapt, vrea împărăţia. Şi, oricum, ştie de la 

tovarăşi că, de obicei, e răpită bucata familiei, nu ălealalte două. 

   CALUL 

   E singurul personaj pozitiv din toată povestea. Înainte de episodul 

cu jăratec, zace slab, bubos şi răpciugos în grajd, ceea ce arată încă 

o dată că împăratul e un idiot – nu aşa te porţi cu o asemenea co-

moară. Calul e cel care îi face strategia lui Făt-Frumos. Nu zice prea 

multe, pentru că probabil îi e jenă să intre-n vorbă cu un oportunist 

analfabet. În sufletul lui, îşi doreşte să fie în echipa Zmeului. 

 

   MAMA ZMEILOR 

   Este exact opusul Împăratului. În primul rând, la ea e sigur că e 

mama zmeilor. Apoi, a făcut trei băieţi care e fiecare la casa lui, nu 

două plângăcioase şi-o curvă care stau pe capul lui, ca Împăratul. Şi 

ia hotărîri bune şi de una singură, n-are nevoie de o armată de 

viziri, dregători, sfătuitori etc. 

   ZMEUL 

   E un tip hotărît, energic şi forţos. Probabil, are un nas cât toate 

zilele, umblă neras, e păros şi are palmele tăbăcite. Asta ce ne 

spune? Că e un om care munceşte! A tras din greu ca să ajungă 

unde e – a ucis, a luptat, a umblat, a jefuit, s-a preocupat de cariera 

lui. Aşa merg lucrurile pe tărâmul celălalt, acolo nu-ţi dă nimeni un 

castel că te cheamă împăratul-nu-ştiu-cum.  
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   E sigur că Zmeul şi-a clădit palatul cu mâinile lui. Bine, o mai fi 

avut nişte muncitori pe care i-a mâncat după aia, dar sunt convins 

că a stat cu ei acolo, pe capul lor, să vadă cum pun ăia marmura în 

baie, să nu-l tragă-n piept şi să-l fure. Şi mi se pare normal să-i 

mănânce la sfârşit, ştim cu toţii cum sunt muncitorii. Mai ştim că 

are o moşie imensă, populată cu tot felul de jivine ticăloase. Chiar 

credeţi că e uşor de administrat aşa ceva, să-i ţii în frâu pe toţi ăia? 

Păi aia nu sunt proşti ca ţăranii împăratului, dacă nu stai cu pleoapa 

pe ei. Deci, Zmeul e un bun gospodar, un bun cunoscător de 

oameni, un excelent strateg militar şi un bun trezorerier. Dar Zmeul 

e un tip cinstit în sentimente şi cam fără noroc la femei. I-a venit 

vârsta însurătorii, a stat, a analizat, a cercetat, şi-a căutat nevastă. 

N-a găsit pe nimeni pe placul lui în propriul tărâm (ce s-alegi din 

jivinele alea?), deci s-a uitat la vecini. S-a îndrăgostit de fata aia 

mică a Împăratului (ştie ce-i frumos, măcar fizic, şi nici nu încalcă 

eticheta, ţinteşte la acelaşi rang) şi a procedat în consecinţă, aşa 

cum cerea tradiţia: a luat-o la el. Aşa a făcut şi tac-su cu mă-sa, şi 

bunicul lui, şi străbunicul lui, la vremea lor. Aşa e normal: clar, fără 

ascunzişuri, umblat cu şoalda şi alte prosteli. Pui problema direct: 

"Fă, te iubesc, te vreau! Treci încoace." Şi prostul chiar o iubeşte: n-

o forţează, n-o siluieşte, e romantic, are o grădină cu trandafiri, o-

nconjoară de bogăţii, îi face toate poftele. N-am auzit nicio poveste 

în care Zmeul s-o ţină pe prinţesă legată în beci, goală-puşcă şi să 

vină s-o violeze când are el chef, după cum ar merita. Peste tot 

citesc numai de caftane, covoare, tiare, bucate alese, mătăsuri fine, 

rochii, giuvaere, o ţine-n puf. Omul e familist şi serios, nu-şi uită 

îndatoririle: se duce-n fiecare zi la muncă şi anunţă civilizat, cu 

buzduganul, când vine acasă. Şi toate astea pentru ea, ca să n-o 

sufoce cu atenţie, să-i lase spaţiu, să fie liberă, să aibă matracuca 

timp să-şi facă unghiile, să nu facă istericale că, vezi doamne!, a 

intrat peste ea în cameră şi-a văzut-o cu masca de castraveţi pe 

faţă. 
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   Acţiunea  

   Carevasăzică, moldoveanca trăieşte în puf, îi face prostul toate 

poftele, şi, în semn de mulţumire, ce face? Se amorezează de Făt-

Frumos că are părul mai îngrijit şi tenul mai puţin acneic (vezi, n-ai 

vrut să te culci cu Zmeul!) şi se hotărăşte să fugă cu el. Da’ mai întâi 

încep să se hârjonească în pat, în patul pe care Zmeul cu mâna lui îl 

cioplise, din nişte buşteni tăiaţi tot de el din pădure, şi-l cărase-n 

cârcă până la ultimul etaj al castelului, să aibă japiţa peisaj când se 

trezeşte dimineaţa sub baldachin. Şi proştii ăia doi stau până îi 

prinde Zmeul, căruia, în sfârşit!, i se aprind beculeţele. Mai departe. 

Zmeul luptă corect, Făt-Frumos trişează: bea apă vie de la un corb 

pe care-l mituieşte, dă cu peria, gresia, năframa; în fine, face tot ce 

poate să lupte cât mai puţin şi să-i bage pe alţii la înaintare. 

 

   Morala 

   Din toate astea, eu pricep că basmul românesc ne învaţă că: 

1. dacă eşti un şmecher metrosexual şi ştii să profiţi de pe 

urma tonţilor incompetenţi ajunşi în poziţii de conducere, 

te aranjezi pe viaţă; 

2. dacă eşti o fiţoasă analfabetă şi de bani-gata, ai toate 

şansele să umble toţi după fundul tău şi după averea lu’ 

tac-tu; 

3. dacă eşti un tip cinstit, muncitor şi care luptă după reguli, 

pici de papagal. 

   Dacă basmul românesc ar fi avut măcar o urmă de dreptate, 

Zmeul i-ar fi rupt gâtul lui Fefe cu două degete, ar fi luat-o pe 

proasta aia, i-ar fi dat o bătaie soră cu moartea şi ar fi trimis-o 

rachetă înapoi la tac-su acasă. Apoi şi-ar fi strâns armata, ar fi 

năvălit pe tărâmul împăratului şi i-ar fi făcut prăpăd, ar fi violat, 

jefuit şi ucis tot ce i-ar fi stat în cale, ar fi unit cele două tărâmuri şi 

şi-ar fi făcut harem din toate gagicile alea proaste ca noaptea. 

    Concluzie. Fiecare popor merită să-şi trăiască propriul basm. 
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   Greierele şi furnica (două versiuni) 

   Versiunea elveţiană  

   Furnica munceşte din greu toată vara în arşiţă. Îşi clădeşte casa şi 

pregăteşte provizii pentru iarnă. Greierele crede că furnica e 

proastă, râde, dansează şi se joacă. Odată iarna venită, furnica stă 

la căldură şi mănâncă bine. Greierele, tremurând de frig, nu are nici 

hrană, nici adăpost, şi moare îngheţat. 

   Versiunea românească  

   Furnica munceşte din greu toată vara în arşiţă. Îşi clădeşte casa şi 

pregăteşte provizii pentru iarnă. Greierele crede că furnica e 

proastă, râde, dansează şi se joacă. Odată iarna venită, furnica stă 

la căldură şi mănâncă bine. Greierele, tremurând de frig, 

organizează o conferinţă de presă şi întreabă de ce furnica are 

dreptul să stea la căldură şi să mănânce bine în timp ce alţii, mai 

puţin norocoşi decât ea, suferă de frig şi foame. Televiziunea 

realizează emisiuni în direct care arată greierele tremurând de frig 

şi difuzează extrase video cu furnica stând frumos la căldură, într-o 

casă confortabilă, cu o masă plină de provizii. Românii sunt şocaţi 

de faptul că, într-o ţară atât de bogată, bietul greiere e lăsat să 

sufere în timp ce alţii trăiesc în huzur. Ziariştii fac interviuri în care 

întreabă de ce furnica s-a îmbogăţit pe spinarea greierului şi 

interpelează guvernul pentru a mări impozitele furnicii, astfel încât 

aceasta să plătească “cât se cuvine”. Se organizează manifestaţii în 

faţa casei furnicii. Funcţionarii publici decid să facă grevă de 

solidaritate 59 de minute pe zi pe o perioadă nelimitată. Un filosof 

la modă scrie o carte, în care demonstrează legăturile furnicii cu 

torţionarii de la Auschwitz. Ca răspuns la sondaje, guvernul emite o 

lege privind egalitatea economică şi o lege (aplicată retroactiv 

asupra perioadei de vară) anti-discriminare. Impozitele furnicii sunt 

mărite şi furnica primeşte o amendă pentru că nu l-a angajat pe 

greiere ca asistent. Casa furnicii este confiscată de autorităţi pentru 
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că furnica nu are destui bani ca să-şi plătească şi amenda, şi 

impozitele. Furnica pleacă din România şi se instalează în Elveţia 

unde contribuie la bogăţia economică. Televiziunea face un 

reportaj despre greiere, care de acum s-a îngrăşat. Acesta este pe 

cale să termine proviziile furnicii, chiar dacă primăvara e încă 

departe. În casa furnicii se ţin în mod regulat întruniri ale artiştilor 

şi scriitorilor de stânga. Cântăreţul Ickxsulescu compune cântecul 

“Furnică, opreşte-te!”. Fosta casă a furnicii, devenită locuinţă 

socială pentru greiere, se deteriorează pentru că acesta nu face 

nimic pentru a o întreţine. Guvernului îi este reproşată lipsa 

mijloacelor. Este înfiinţată o comisie de anchetă ce va costa 50 

milioane de euro. Greierele moare de supradoză cu etnobotanice. 

Ziarele şi televiziunile comentează eşecul guvernului de a gestiona 

cum trebuie problema inechităţii sociale. Casa este invadată de o 

bandă de gândaci emigranţi, tuciurii. Gândacii organizează 

cămatăria, prostituţia, taxele de protecţie, traficul de droguri şi 

terorizează comunitatea.  

    Concluzie. Guvernul şi Televiziunea se felicită reciproc pentru 

diversitatea multiculturală a României.  

 

  

   Mecanismul crizei financiare în România  

   Pentru că români întâmpină dificultăţi în a înţelege mecanismul 

crizei pe care le-a anunţat-o preşedintele, o televiziune îl invită pe 

Ilie Şerbănescu să explice. Economistul are un scenariu ilustrativ: 

a) Ion are o crâşmă. Pentru a-şi spori vânzările, el decide să le 

ofere clienţilor (majoritatea, nişte beţivani neisprăviţi) 

băutura pe datorie. Îşi notează datoria fiecărui client, 

ţinând astfel un bilanţ al creditelor. Pe măsură ce se 

răspândeşte vorba că Ion te serveşte acum în schimbul 

promisiunii de a plăti în viitor, numărul clienţilor creşte. Pe 

fază, Ion profită de ocazie şi scumpeşte ţuica şi berea.  
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b) Un consilier bancar abil îşi dă seama că afacerea lui Ion 

este de viitor şi îi acordă acestuia un credit pentru 

dezvoltarea cârciumii. Creditul este garantat cu creanţele 

acumulate de Ion (promisiunile de plată ale beţivanilor 

care îi trec pragul).  

c) Superiorii consilierului bancar, băieţi deştepţi, cu îndelun-

gată expertiză în mobilizarea resurselor financiare, refi-

nanţează creditul acordat lui Ion prin emisiunea a trei 

tipuri de obligaţiuni, garantate, desigur, cu datoriile alco-

olicilor: BEAU-BOND, BEAT-BOND şi VOMIT-BOND.  

d) Aceste titluri financiare sunt cumpărate şi tranzacţionate 

apoi pe piaţa internaţională. Mulţi investitori nu înţeleg ce 

înseamnă aceste obligaţiuni şi cu ce sunt garantate. Cu 

toate acestea, cererea pentru ele creşte, datorită reclamei, 

alimentată de creşterea continuă a cotaţiilor.  

e) Într-o bună zi, cu toate că preţurile continuă să urce, 

managerul de risc al unei bănci (concediat ulterior, fiindu-i 

reproşată atitudinea pesimistă) decide că este timpul să 

ceară plata datoriilor acumulate de beţivii care frec-

ventează crâşma lui Ion.  

f) Datornicii nu au cum sa plătească. Ion nu îşi poate 

rambursa creditul contractat de la bancă şi intră în 

faliment.  

g) Obligaţiunile BEAU-BOND şi BEAT-BOND îşi pierd 95% din 

valoare. VOMIT-BOND stă ceva mai bine, valoarea ei 

stabilizându- se după o prăbuşire de 80%.  

h) Furnizorii cârciumii lui Ion întâmpină serioase dificultăţi 

financiare, după ce clientul lor a închis porţile şi după ce 

obligaţiunile în care investiseră masiv şi-au pierdut 

valoarea. Furnizorul de ţuică este preluat de o firmă 

concurentă, iar fabrica de bere intră în faliment.  
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i) Banca este salvată de la faliment de către Guvern, în urma 

unor consultări dramatice între partidele politice.  

    Concluzie. Fondurile necesare acoperirii pierderilor sunt ob-

ţinute prin impozitele plătite de către persoanele care nu consumă 

alcool. 

 

  

   Parabola maimuţelor 

   Avem o cuşcă, în care băgăm cinci maimuţe. În interiorul cuştii, 

atârnăm de un fir de aţă o banană şi, sub aceasta, montăm nişte 

scări. În puţin timp, una dintre maimuţe va încerca să urce scările, 

ca să ia banana. Imediat ce atinge scările, aruncăm pe celelalte 

maimuţe o găleată de apă rece. După o vreme, o altă maimuţă va 

încerca aceeaşi mişcare, cu acelaşi rezultat: celelalte maimuţe 

primesc un duş rece. În scurt timp, imediat ce o maimuţă va încerca 

să ia banana, celelalte o vor împiedica. 

   Acum putem renunţa la apa rece. Scoatem o maimuţă din cuşcă şi 

o înlocuim. Maimuţa nou apărută vede banana şi încearcă să urce 

scările. Surprinzător, celelalte maimuţe o atacă. După doua-trei 

încercări, va învăţa că, dacă încearcă să ia banana, va lua bătaie. 

   Ulterior, scoatem încă una din prima echipă de cinci maimuţe şi o 

înlocuim şi pe aceea. Se întâmplă aceeaşi poveste, cu observaţia că 

şi maimuţa înlocuită precedent o va ataca. Indiferent câte maimuţe 

ai schimba de aici încolo, modelul de reacţie condiţionată se va 

păstra. De câte ori o maimuţă nouă încearcă să urce scările, va fi 

atacată. Majoritatea maimuţelor care reacţionează în acest fel, 

habar nu are de ce nu e permisă manevra, dar totuşi participă la 

stoparea celor cu iniţiativă. 

   Odată înlocuite toate maimuţele din primul grup, practic niciuna 

dintre maimuţele din cuşcă nu a fost stropită vreodată cu apă rece. 

Totuşi, nimeni nu îndrăzneşte să se apropie de banană.  

    Concluzie. Tot românul ştie că aşa merg lucrurile pe aici.  



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

 221 

  

   Din confesiunile unui parlamentar român 

   Am fost director la o mare intreprindere socialistă. Cafeaua de 

dimineaţă era pregătită de o secretară sexy, mergeam la servici cu 

o limuzină neagră. 

   Odată am fost întrebat dacă fabrica nu contribuie cu 100 mii de 

lei pentru înmormântarea unui tovarăş din Comitetul Central. Am 

spus că cu atâţia bani aş înmormânta întregul Comitet. Din acel 

moment, am devenit director la o intreprindere mai mică. 

   Cafeaua zilnică era pregatită de o secretară mai în vârstă, la 

servici mergeam cu furgoneta fabricii. Odată, am fost apostrofat că 

nu am fost la ultima şedinţă de partid.  Am răspuns că, dacă ştiam 

ca e ultima, m-aş fi dus sigur. Din acel moment, am lucrat ca 

maistru. 

   La servici mergeam cu maşina proprie şi eu făceam cafeaua de 

dimineaţă. În atelier aveam pe perete poza lui Kadar şi a 

Lolobrigidei. Odată, mi-au spus că de ce nu dau jos poza curvei de 

pe perete. Am luat poza lui Kadar. Din acel moment, am lucrat zilier 

la săpat şanţuri. 

   Mergeam la lucru cu bicicleta şi duceam cafeaua de acasă în 

termos. Odatp, în timp ce săpam şanţul, au venit şi mi-au spus să-

mi ascund bicicleta, deoarece va trece pe acolo o delegaţie 

sovietică. Am răspuns să nu-şi facă probleme, deoarece bicicleta 

este închisă cu un lacăt. Din acel moment, am rămas fără lucru. 

   O vreme, am fost şomer. Apoi, s-a schimbat orânduirea. 

   M-am reabilitat, am intrat în politică, am intrat în partid. Cafeaua 

îmi este servită de o secretară sexy, la servici merg cu un Audi cu 

şofer personal.  

   În rest, îmi ţin gura şi, din când în când, ridic mâna să votez pentru 

creşterea nivelului meu de trai, călătorii în locuri exotice pentru 

mine şi colegii mei şi tăierea salariilor oamenilor. 
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   Concluzie nutriţionistă. 

   Pentru cei preocupaţi de o alimentaţie sănătoasa, iată ultima 

noutate în domeniul nutriţiei şi al sănătăţii.  

1. Japonezii consumă foarte puţine grăsimi şi suferă de 

mai puţine atacuri de cord decât românii. 

2. Mexicanii consumă multe grăsimi şi suferă de mai 

puţine atacuri de cord decât românii. 

3.. Chinezii beau foarte puţin vin roşu şi suferă de mai 

puţine atacuri de cord decât românii. 

4. Italienii beau mult vin roşu şi suferă de mai puţine 

atacuri de cord decât românii. 

5. Nemţii beau foarte multă bere, consumă multe grăsimi 

şi suferă de mai puţine atacuri de cord decât românii. 

   Este o uşurare să aflăm adevărul după atâtea şi atâtea studii 

contradictorii despre nutriţie. 

       Concluzia lui Florin Condurăţeanu: Români, mâncaţi şi beţi 

tot ce vreţi! Se pare că faptul că suntem români este ceea ce ne 

omoară. 

 

  

   Cele cinci porunci ale vieţii de român:  

1. Să nu gândeşti.  

2. Dacă gândeşti, să nu spui.  

3. Dacă spui, să nu scrii.  

4. Dacă scrii, să nu semnezi.  

5. Iar dacă semnezi, să nu te miri. 

  

  

   Numai în limba română, cuvântul hoţ are şi sens de dezmierdare 

sau laudă. 
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   Instrucţiuni româneşti  

   pentru plasarea candidaţilor în posturile care li se potrivesc 

   Luaţi candidaţii pe care vreţi să-i plasaţi şi puneţi-i într-o cameră 

în care se afla o masă şi două scaune. Lăsaţi-i singuri două ore, fără 

să le daţi nicio indicaţie. Întoarceţi-vă după ce s-a scurs timpul, să 

vedeţi ce fac.  

 dacă au demontat masa, puneţi-i la departamentul 

Inginerie 

 dacă numără mucurile de ţigări din scrumieră, trimiteţi-i la 

Financiar 

 dacă ţipă şi dau din mâini, sunt buni la Producţie 

 dacă vorbesc cu scaunele, un loc potrivit pentru ei ar fi la 

Personal  

 dacă nici măcar nu ridică privirea când intraţi în cameră, 

plasaţi-i la serviciul de Securitate 

 dacă încearcă să vă spună că situaţia nu este atât de 

proastă pe cât pare, trimiteţi-i la Marketing 

 dacă au plecat devreme, puneţi-i la Vânzări  

 dacă dorm, au stofă de Manageri. 

 

  

   Nu demult, la o şcoală, la economie. 

   PROFESOARA: Ia spune, elev, cu ce seamănă economia noastră de 

piaţă? 

   ELEV: Cu un vapor... 

   PROFESOARA: Cum vine asta? 

   ELEV: Păi, doamnă profesoară, este că economia noastră de piaţă 

abia se ţine pe linia de plutire? 

   PROFESOARA: Este. 

   ELEV: Se clătină din toate părţile? 

   PROFESOARA: Se clatină. 
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   ELEV: Îţi vine să vomiţi? 

   PROFESOARA: Îţi vine. 

   ELEV: Poţi să cobori? 

   PROFESOARA: Nu poţi! 

 

 

   Într-o zi, un ţăran a mers la un frizer pentru o tunsoare. După 

tunsoare, el a întrebat câţi bani trebuie să plătească, iar frizerul a 

răspuns: "Eu nu pot accepta bani de la tine, în această săptămână 

eu fac asta în folosul comunităţii!". Ţăranul a fost mulţumit şi a 

plecat. 

   A doua zi, când frizerul a mers să deschidă frizeria, a găsit la uşă 

un bilet pe care scria "Mulţumesc!" şi un coş mare cu legume 

proaspete. 

   Mai târziu, un poliţist vine pentru o tunsoare, şi atunci când el 

încearcă să plătească, frizerul a răspuns din nou: "Eu nu pot accepta 

bani de la tine, în această săptămână eu lucrez în folosul 

comunităţii!". Poliţistul a fost fericit şi a plecat. 

   A doua zi, când frizerul a mers să deschidă atelierul său, a găsit la 

uşa acestuia un "Mulţumesc!" şi o duzină de gogoşi, pentru el. 

   Apoi, un deputat a venit pentru o tunsoare, şi când a vrut să 

plătească, frizerul a răspuns din nou: "Eu nu pot accepta bani de la 

tine. Eu lucrez în folosul comunităţii în această săptămână!". 

Deputatul a fost foarte fericit şi a părăsit magazinul. 

   În dimineaţa următoare, când frizerul a mers să deschidă atelierul 

său, a găsit o duzină de senatori şi deputaţi aliniaţi, în aşteptare 

pentru o tunsoare gratis. 

       Morala: Iată, într-un exemplu banal, ilustrarea diferenţei 

fundamentale dintre cetăţenii ţării noastre şi politicienii care-i 

conduc. 

       Concluzia: Politicienii, ca şi scutecele, trebuie schimbaţi cât 

mai des. 
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   Votul la români 

   La vot, un prost şi un deştept. În faţa votului, un prost este egal cu 

un deştept. 

   Dar doi proşti nu sunt egali cu doi deştepţi, pentru că, din doi 

deştepţi, unul n-o să vină la vot, că i se pare că totul e lipsit de sens. 

   Trei proşti nu fac nici atât cât trei deştepţi, pentru că, din trei 

deştepţi, unul are probleme existenţiale şi nu vine la vot, iar altul e 

sigur că o să iasă tot ăia şi n-are sens să se mai ducă. 

   Patru proşti contra patru deştepţi? 

   Exclus! Din patru deştepţi, unul n-are Merţan şi i se pare că n-o să 

se schimbe nimic, altul ştie el cine o să iasă, iar al treilea preferă să 

adoarmă la un film bun de cinematecă. 

       Concluzia: Asta e democraţia votului în România: 100 de 

deştepţi care nu votează n-or să facă niciodată cât un singur prost 

care votează! 

 

  

   România este o ţară deosebit de fertila: semeni funcţionari şi 

cresc impozite... 

 

  

   Românii pendulează între sentimentul persecuţiei universale şi 

ŢÂFNĂ. 

 

  

   Romania 2020: Taxa de înhumare se plăteşte de acum în valută, 

fiindcă decesul se consideră a fi părăsirea definitivă a ţării. 

 

  

   Q: Ce-i mic, negru şi bate la uşă? 

   A: Viitorul României. 
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   Pachetul salvator U.E. 

   Vremea este mohorâtă într-un orăşel din România. Plouă şi toate 

străzile sunt goale. Vremurile nu sunt nici ele mai bune şi lumea 

trăieşte de pe o zi pe alta.  

   În aşa o zi, se face că apare un turist german în orăşel, opreşte la 

un hotel, îi spune proprietarului că ar dori să înnopteze aici, dar 

vrea să vadă mai întâi camerele.  

   Drept gaj, depune o bancnotă de 100 Euro. Proprietarul îi predă 

câteva din cheile camerelor. 

1. Cum musafirul a urcat scările, hotelierul ia bancnota fuge 

la măcelar şi-şi plăteşte datoria. 

2. Măcelarul ia cei 100 Euro, fuge de-a lungul străzii şi-l 

plăteşte pe ţăran. 

3. Ţăranul ia cei 100 şi-şi achită datoria la depozitul asociaţiei 

ţărăneşti. 

4. Angajatul ia banii, aleargă la cârciumă, unde achită 

consumaţiile date pe credit. 

5. Cârciumarul ia cei 100 Euro şi-i dă prostituatei de la bar 

pentru că şi ea a avut zile grele, după ce a oferit plăceri pe 

credit. 

6. Femeia fuge la hotel şi plăteşte camera cu 100 Euro. 

7. Hotelierul aşează bancnota pe tejgheaua de la recepţie, 

moment în care apare turistul, cere gajul înapoi şi pleacă, 

pentru că nu i-a plăcut nici o cameră din cele la care a avut 

chei şi părăseşte orăşelul.  

       Concluzii:  Nimeni nu a produs nimic. 

Nimeni nu a câştigat nimic. 

Toţi participanţii au scăpat de datorii.  

Toată lumea priveşte cu optimism spre viitor. 

   Aşa funcţionează pachetul salvator al U.E. 
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   Q: Ştiţi de ce în România există un procent mare de homosexuali? 

   A: Pentru că toţi se trag din Adam şi Eva, doar noi ne tragem din 

Traian şi Decebal. 

 

  

   Într-o pădure românească, un iepuraş românesc stătea turceşte 

lângă intrarea în vizuină şi îşi făcea de lucru cu laptop-ul. Vine 

vulpea românească, îl priveşte mirată şi îl întreabă:  

   - Ce faci, iepuraş?  

   - Ce să fac şi eu... Îmi scriu lucrarea de diplomă!  

   - Zău? Şi despre ce scrii tu la lucrarea ta de diplomă?  

   - Păi, scriu despre cum mănâncă iepurii vulpi!  

   - Ha, ha, ha, ce tâmpenie! Cine o să creadă aşa ceva?  

   - Dacă nu mă crezi, hai cu mine în vizuină!  

   După numai câteva minute, iese iepuraşul din vizuină şi se aşează 

din nou, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Mai trece ceva vreme, 

vine şi lupul românesc. 

   - Ce faci iepuraş?  

   - Ce să fac şi eu... Îmi scriu teza de diplomă!  

   - Zău? Şi despre ce scrii tu la teza ta de diplomă?  

   - Păi, scriu despre cum manâncă iepurii lupi!  

   - Ha, ha, ha, ce tâmpenie! Cine o să creadă aşa ceva?  

   - Dacă nu mă crezi, hai cu mine în vizuină!  

   După numai câteva minute, iese iepuraşul din vizuină şi se aşează 

din nou, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Mai trece ceva vreme, 

vine ursul românesc.  

   - Ce faci iepuraş? 

   - Ce să fac şi eu.. îmi scriu teza de diplomă!  

   - Zău?! Şi despre ce scrii tu la teza ta de diplomă?  

   - Păi scriu despre cum mănâncă iepurii urşi!  

   - Ha, ha, ha, ce tâmpenie! Cine o să creadă aşa ceva?  
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   - Dacă nu mă crezi, hai cu mine în vizuină!  

   După numai câteva minute, iese iepuraşul din vizuină şi se aşează 

din nou, ca şi cum nu s-a întâmplat nimic. Dacă aruncăm o privire 

prin vizuină, vedem un petic de blană de vulpe, câteva coaste de 

lup, precum şi oase de urs. Alături, un leu cu burta plină, doarme.  

       Concluzia: În pădurile româneşti, nu contează tema pe care o 

ai la lucrarea de diplomă, contează pe cine ai ca îndrumător! 

 

  

   Cele 7 minuni ale comunismului în România:  

1. Toţi aveau de lucru.   

2. Deşi toţi aveau de lucru, nimeni nu muncea.   

3. Deşi nimeni nu muncea, planul se realiza.   

4. Deşi planul se realiza, nimic nu se găsea.   

5. Deşi nimic nu se găsea, toţi aveau.   

6. Deşi aveau, toţi furau.   

7. Deşi toţi furau, nimic nu lipsea.      

   De ce nu ne-o fi plăcut? 

 

  

   Cele 7 minuni ale capitalismului în România: 

1. Toţi nu au de lucru. 

2. Deşi toţi nu au de lucru, toată lumea munceşte. 

3. Deşi toată lumea munceşte, nu se face planul. 

4. Deşi nu se face planul, se găsesc de toate. 

5. Deşi se găsesc de toate, nu-ţi poţi permite să le 

cumperi. 

6. Deşi nu-ţi poţi permite să le cumperi, nimeni nu 

fură (excepţie făcând politicienii). 

7. Deşi nimeni nu fură, ne lipsesc toate lucrurile ce 

ni le dorim!  

   De ce ne place? 
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   Q: De ce pedepseşte statul român furtul din buzunare? 

   A: Deoarece nu suporta concurenţa. 

  

  

   Contradicţiile comunismului în România:  

1. Cu toate că în comunism se muncea neeficient, 

treaba mergea foarte bine.  

2. Cu toate că treaba mergea foarte bine, în 

magazine nu găseai nimic.  

3. Cu toate că în magazine nu găseai nimic, omul 

avea acasă tot ce vroia.  

4. Cu toate că omul avea acasă tot ce vroia, el era 

nemulţumit.  

5. Cu toate că omul era nemulţumit, el totuşi 

aplauda. 

 

  

   Preşedintele României a anunţat că se retrage din cursa 

electorală şi din viaţa politică. 

   - De ce? 

   - Pentru că şi-a dat seama că în România nu se mai poate trăi şi şi-

a depus actele pentru Canada. 

 

  

   Directorul unei companii cu capital integral românesc se adre-

sează managerului de resurse umane: 

   - Eu vreau să găsiţi în intreprinderea noastră o persoană energică, 

cu capacităţi impresionante. Şi să fie tânăr! Să fie capabil să ocupe 

postul meu pe viitor! 

   - Şi apoi ce să facem? 

   - Cum îl găsiţi, să-l concediaţi imediat! 
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   Q: În ce moment ia naştere în România adevărul într-o dispută? 

   A: Atunci când în dispută se implică şeful! 

 

  

   Nanotehnologii româneşti: megafinanțare şi nanorezultat! 

 

  

   - Cum se numește substanţa la administrarea căreia creierul 

românului se atrofiază şi nu mai este responsabil pentru acţiunile 

sale?  

   - Seminţe de floarea-soarelui!  

 

  

   Oamenii de ştiinţă români au ajuns la concluzia că cele mai multe 

vitamine se găsesc în farmacii! 

 

  

   Un copil al unui mare funcţionar în stat este întrebat de 

profesoară de geografie: 

   - Cine este primar în New York? 

   - Victor Ciormâncă. 

   - Nu e adevărat ce spui tu. 

   - Vreţi să vă arăt că, dacă îl sun pe tata, în cinci minute Victor 

Ciormâncă e primar în New York? 

 

  

   Universul şi prostia nu au limite. Noi le-am atins. 
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Politica la români 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cele mai multe minciuni se spun înaintea 

actului sexual, după  partida de pescuit  şi în 

timpul şedinţelor din Parlamentul României . 
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   Pe vremea lui Caligula, creştinii erau masacraţi în piaţa publică. La 

un spectacol, în arenă sunt aruncaţi un grup de creştini şi un grup 

de animale fioaroase, lei, tigrii ş.a. Se încinge o luptă grozavă, se 

ridică un nor mare de praf care obturează privirea. Când se lasă 

praful, creştinii omorâseră toate animalele, sfâşiind bucăţi din ele.  

   CALIGULA (disperat): Bă, ce creştini sunt ăştia, bă?!  

   CONSILIERUL LUI CALIGULA: Creştini democraţi, Excelenţă! 

 

  

   Primul-ministru şi guvernatorul Băncii Naţionale a României ies 

din sediul Guvernului. 

   MUGUR ISĂRESCU: Victore, ce zici, luăm ceva?  

   PRIMUL MINISTRU: De la cine să mai luăm? 

 

  

   - Doctore, nu ştiu ce să fac cu soţul meu... Vorbeşte în somn!  

   - Neplăcut lucru, admite doctorul.  

   - Neplăcut? Puţin spus! Alaltăieri râdea de el tot Senatul! 

 

  

   După a cincea şi ultima mineriadă, miniştrii cabinetului Radu 

Vasile analizează situaţia. 

   BERCEANU: Eu mi-am pierdut orice speranţă. Mi-am pierdut şi 

somnul, nu mai dorm noaptea.  

   ALT MINISTRU: Şi eu la fel, spune altul.  

   MINIŞTRI (în cor): Nici eu nu mai dorm.  

   BĂSESCU (contrariat de tăcerea lui Radu Vasile): Dar dumnea-

voastră, domnule prim-ministru?  

   RADU VASILE: Eu dorm ca un prunc!, răspunde acesta.  

   MINIŞTRI (în cor, revoltaţi): Cum aşa, domnule?  

   RADU VASILE: O oră dorm, o oră plâng, o oră dorm, o oră plâng... 
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   Pe scările Parlamentului, o doamnă se împiedică şi cade. Aurelian 

Pavelescu, aflat în apropiere, o ajută să se ridice şi o conduce la 

biroul unde avea treabă.  

   DOAMNA (la despărţire): Cum aş putea să vă mulţumesc? 

   AURELIAN PAVELESCU: Votându-mă pe mine şi PNŢ-CD la viitoa-

rele alegeri!  

   DOAMNA: Mă scuzaţi, când am căzut, m-am lovit la genunchi, nu 

la cap... 

 

  

   Guvernul României. Comunicat de presă. 

   Din cauza reducerilor bugetare recente şi a creşterii preţului 

electricităţii, gazului, motorinei, benzinei şi uleiului, luminiţa de la 

capătul tunelului a fost stinsă. 

 

  

   Iliescu intră împreună cu nevasta într-un restaurant românesc, în 

Londra, şi comandă un cotlet de vită.  

   CHELNERUL (contrariat): Domnule preşedinte, dar vaca nebună...  

   ILIESCU: Vaca nebună să comande ce vrea ea.  

 

  

   Potrivit presei, noul guvern ar putea fi cel mai bogat din istorie. Şi 

dacă nu e, sigur o să aibă grijă să ajungă. 

 

  

   Petre Roman, la un restaurant exotic, comandă o friptură de 

broască ţestoasă. După o lungă aşteptare, bucătarul vine, deza-

măgit, cu broasca ţestoasă, şi îşi prezintă regretele că nu poate 

onora comanda, deoarece nu poate tăia capul broaştei, retrasă în 

carapace.  
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   PETRE ROMAN: Băgaţi-i degetul în fund!    

   Zis şi făcut: bucătarul introduce degetul în fundul ţestoasei, 

broasca scoate capul, iar bucătarul îl taie.  

   BUCĂTARUL (admirativ): Dar de unde ştiţi dvs. chestia asta, 

domnule prim ministru? 

   PETRE ROMAN: (cu satisfacţie): Aşa îmi fac eu în fiecare dimineaţă 

nod la cravată! 

 

  

   Noul premier a spus că şi-ar fi dorit un ministru ca Elena Udrea, 

dar nu l-a lăsat nevastă-sa. 

 

  

   În timpul unei dezbateri târzii la Senat, cineva din sală strigă:  

   - Dar stingeţi odată luminile alea, ca să putem dormi şi noi!  

   - Nu, nu încă, se revoltă un senator, nu am terminat de citit ziarul! 

 

  

   Victor Ponta admite că e o sarcină grea să ocupi ochelarii pe care 

înaintea ta i-a ocupat Mihai Răzvan Ungureanu. 

 

  

   Un cunoscut senator a fost supus unei intervenţii chirurgicale 

urgente. I s-a expediat o telegramă cu următorul text: "Senatul, 

adunat în plen, vă urează o cât mai grabnică însănătoşire, cu 178 

voturi pentru, 163 contra si 7 abţineri". 

 

  

   Sute de tineri aşteaptă în Piaţa Universităţii să se anunţe lista 

noului Guvern, ca să poată odată să protesteze împotriva lui şi să 

ceară demisia miniştrilor incompetenţi. 
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   La Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: 

   - Domnule ministru, telefonistei noastre de la centrală i-a slăbit 

aproape complet auzul. Ce vreţi, după atâţia ani... 

   - Mut-o la Departamentul de Negocieri cu Sindicatele sau la ghi-

şeul de reclamaţii de la poartă. 

 

  

   Deoarece nu se mai poate cu actuala echipă guvernamentală, 

primul ministru al României s-a gândit să aducă 9 experţi japonezi 

pe posturile de miniştri. Iată numele noilor miniştri: 1. Nimika 

Nuimoka 2. Yaspaga Shidute 3. Vreypostu Daybanu 4. Undeypliku 

Katesparg 5. Winoakuma Kuosuma 6. Furatzara Kutotu 7. Bagabany 

Labayatu 8. Totkumita Madeskurk 9. Nufurytu Furyo. 

 

  

   Guvernul va fi anunţat la ora 21.15, ca să apuce şi Crin Antonescu 

să-şi facă siesta şi nici să nu întârzie cu somnul de noapte. 

 

  

   Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi politic, a anunţat 

noul prim-ministru. Restul, pe pile. 

 

  

   Noul premier a anulat planul de investiţii al Guvernului ca să dea 

urgent bani la pensionari. Nu de alta, dar să nu moară înainte să 

apuce să voteze. 

 

  

   Andrei Marga va fi Ministru de Externe. Chiar era nevoie în 

fruntea diplomaţiei de cineva care vorbeşte inclusiv româna ca pe o 

limbă străină. 
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   Ministru al Mediului va fi Rovana Plumb. Premierul spune că 

această nominalizare i-a fost sugerată de Bacovia. 

 

  

   În Parlament urmează să se voteze o lege prin care, la fiecare 

staţie de benzină, să se pună un psihiatru şi un poliţist. Psihiatrul să 

constate starea de sănătate mintală a celor care cumpără, iar dacă 

sunt întregi la cap, să-i dea pe mâna poliţistului, să vadă de unde au 

bani... 

 

  

   - La noi, după alegerile din 96, s-a instaurat pe deplin democraţia. 

Cei care au votat pentru noua conducere a ţării, au posibilitatea de 

a alege liber. 

   - Ce să mai aleagă? 

   - Să aleagă în iarna asta: ori să renunţe la căldură, apa caldă, lu-

mină şi telefon, ori să moară de foame... 

 

  

   Marian Vanghelie ar fi vrut şi el să fie ministru, dar Ponta i-a spus 

că abia la anul, dacă nu rămâne repetent.  

 

  

   Crin Antonescu le-a transmis miniştrilor liberali din noul Cabinet 

să aibă deplină încredere în Ponta, fiindcă şi el îl urmează cu ochii 

închişi. 

 

  

   Liderii principalului partid de opoziţie, PDL, spun că nu sunt de 

acord cu noul Guvern şi vor cere suspendarea preşedintelui 

Băsescu. 
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   Dan Voiculescu şi-a băgat şi el în Guvern un ministru despre care 

spune că e băiat silitor, la şcoală a avut doar note informative mari. 

 

  

   Adrian Năstase a declarat că nu e supărat că n-a fost loc şi pentru 

el în noul Guvern, fiindcă oricum îi place mai mult să stea la fund. 

 

  

   Antena 1 a anunţat "Guvernul Daniel Constantin, cu Victor Ponta 

premier". 

 

  

   Mircea Diaconu îl va interpreta pe Ministrul Culturii, deşi el însuşi 

recunoaşte că acesta e un personaj slab şi neconvingător. 

 

  

   Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost împărţit în două, ca 

să ţină minte mai uşor poliţiştii unde lucrează. 

 

  

   Victor Ponta a concluzionat că, în opinia lui, aceasta e cea mai 

bună Formula 1 de guvernare. 

 

  

   Crin Antonescu spune că noul guvern i se pare de vis. 

 

  

   Doi tipi, în parc, aruncă nişte coji de pâine la porumbei. Zice unul 

dintre ei:    

   - Uite, porumbeii ăştia sunt ca politicienii! Cât timp sunt jos, îţi 

mănâncă din palmă, dar când ajung sus, se cacă pe tine. 
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   Doi tipi discută:  

   - Ştii care-i deosebirea dintre nenorocire şi catastrofă?  

   - Dar ce, nu-i acelaşi lucru?  

   - A, nu! Să-ţi dau un exemplu. Ştii candelabrul ăla uriaş de cristal 

din Camera Deputaţilor? Dacă ar cădea peste politicieni, ar fi o 

catastrofă, nu?  

   - Da, şi?  

   - Nenorocirea e că nu cade... 

 

  

   Pe perioada crizei economice, guvernul român va asigura slujbe 

pentru şomeri. Ele vor fi oficiate de preoţi, episcopi şi mitropoliţi. 

 

  

   Un român moare şi ajunge la Sfântul Petru. Pe perete, vede numai 

ceasuri şi întreabă ce e cu ele. 

   - Sunt ceasurile minciunii. Fiecare are câte un ceas; când acesta 

minte, limba ceasului avansează o oră. 

   - Şi ceasul acela care nu se mişcă?, întreabă românul. 

   - E al Maicii Tereza. 

   - Dar ceasul lui Boc unde e? 

   - Acolo, sus, pe post de ventilator. 

  

  

   Dumnezeu a dat omului trei calităţi: inteligenţa, onestitatea şi 

dragostea pentru PDL. 

   Dar nimeni nu poate cumula mai mult de două calităţi deodată. 

   Deci: 

 Cine este inteligent şi iubeşte PDL - nu este onest; 

 Cine este onest şi iubeşte PDL - nu este inteligent; 

 Cine este inteligent şi onest - nu iubeşte PDL. 
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   Reţetă politică românească: Tocana pedelistă cu ciolan. 

   Ingrediente: Un popor mare, necopt, fără miez; Mult ciolan; Trei -

patru partide mari şi câteva mai mici de diverse culori; O blondă de 

Pleşcoi; Un vârf de boc; O legătură mare de servicii secrete cu 

urechi fine; O curte constituţională moale şi bine frăgezită; Câteva 

cozi de procurori; Două - trei sindicate stafidite.  

   Condimente: Apă de ploaie; Praf în ochi; Gargară măcinată; Zea-

mă de baliverne; Tupeu vărsat; Democraţie de rahat. 

   Mod de preparare: Se taie poporul în două părţi, una bună şi una 

rea. Apoi fiecare bucată se taie în două, una bună, una rea, şi tot 

aşa, până se formează bucăţele mici ce pot fi mâncate dintr-o 

înghiţitură. Se separă apoi bugetarii de nebugetari, medicii de 

pacienţi, profesorii de studenţi, copii de părinţi, graşii de slabi, şi se 

lasă la decantat până se ridică la suprafaţă uscăturile. Acestea se 

culeg cu atenţie şi se pun deoparte într-un recipient călduţ. Din 

restul se taie 25%, se scoate vlaga şi se pune la foc mic, cu zeamă 

de baliverne şi cu praf în ochi, să nu se prindă. Se acoperă cu un 

capac mare ca să nu rasufle şi, din când în când, se stinge cu puţină 

apă de ploaie. Separat, se ia un partid portocaliu şi se întoarce de 

pe stânga pe dreapta. Apoi, se împănează pe toate părţile cu 

bucăţele tăiate din celelalte partide. Se presară deasupra uscături, 

iar peste se pune vârful de boc şi blondă de Pleşcoi cu ciolanul în 

gură, şi se lasă la dospit. Celelalte partide se toacă mărunt 

împreună cu sindicatele şi se învelesc cu servicii secrete. Apoi, se 

freacă bine cu cozile de procurori, se trag în ţeapă şi se păstrează la  

răcoare. Din când în când, se gustă şi se reevaluează. Se aşează 

partidele într-un parlament din teflon cu mânere.  Cel portocaliu se 

pune cu grijă în mijloc. Pe lângă el se mai presară două-trei partide 

mici şi bine frăgezite. Restul de partide se presară după gust. Se dă 

totul prin curtea constituţională şi se înveleşte cu gargară măcinata. 

Se aşează totul peste poporul deja bine distuit şi se dă la copt. Din 
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când în când se strânge caimacul de deasupra, cu care se unge bine 

blonda şi uscăturile de deasupra, iar peste restul se toarnă zeama 

de baliverne cu tupeul vărsat. Se serveşte rece, pe stomacul gol, în 

piaţă. În caz de probleme digestive, sunaţi la 112. 

 

  

   Alegeri pentru postul de primar într-un sat. Fiecare promite sarea 

şi marea. Unul spune: 

   - Dacă mă alegeţi pe mine, vă asigur 400 de locuri de muncă! 

   Ţăranii îl aleg, primarul se ţine de cuvânt şi le dă de lucru. După o 

lună de zile, ţăranii se duc la primar şi cer salariu. 

   Primarul spune: 

   - Eu am spus că vă dau de lucru, nu că vă dau şi salarii. 

 

  

   - Să ştii că noul Ministru devine din zi în zi mai prietenos... 

   - De unde ştii? 

   - De câteva zile a început şi el să caşte la şedinţe, la fel ca noi. 

 

  

   O babă de 90 de ani merge să voteze. Intră în cabină şi stă, şi stă... 

şi nu mai iese, spre surprinderea tuturor. 

   Îngrijorat, preşedintele comisiei merge să vadă ce s-a întâmplat: 

   - Mamaie, s-a întâmplat ceva, te putem ajuta? 

   - M-ai putea maică, tot şed şi mă cuget: cum se scrie corect futu-

vă, legat sau dezlegat?!... 
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Sultanatul lui Băsescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate pune bază pe Traian Băsescu,  

dar e mai bine de încercat cu acid!  
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   Vine pe lume Traian Băsescu. La maternitate, îl caută taică-său. 

Vede scris pe o uşă: Copii geniali. Intră şi strigă: 

   - Traian, Traian, Traian, Traian!  

   Nimic. Pe altă uşă sta scris: Copii deştepţi. Intră şi strigă: 

   - Traian, Traian, Traian!  

   Nimic. Tatăl lui Traian Băsescu se îndreaptă, întristat, spre a treia 

uşă, unde scria: Copii proşti. Intră şi strigă: 

   - Traian, Traian!  

   Nimic nici aici. Tatăl lui Traian Băsescu se îngrijorează. Încearcă şi 

ultima uşă, cu inima strânsă, meditând la faptul că n-a luat 

niciodată în seamă consecinţele alcoolului asupra procreaţiei. Pe 

uşă scria: Copii superproşti. Cu vocea stinsă, strigă: 

   - Traian!  

   Niciun răspuns nici aici, spre completa năucire al tatălui viitorului 

comandant de navă, ministru, primar, preşedinte. 

   - Unde e copilul ăsta? Sau... poate n-am niciun copil, să mi se fi 

năzărit că am un copil, de la whisky? 

   Când să plece, convins că a avut halucinaţii, mai vede o uşă, la 

capătul coridorului. Pe uşă sta scris: Traian Băsescu. 

 

  

   Obama îl sună pe Băsescu şi îi spune: 

   - Ar trebui să îţi iei adio de la popor! 

   Băsescu răspunde: 

   - De ce? Unde pleacă? 

 

  

   Reprezentanţii FMI s-au plâns că preşedintele Băsescu a început 

să numească doar tocilari plicticoşi în comisia de negociere, cu care 

chiar trebuie să discute economie la negocieri. Preşedintele şi-a 

remediat imediat gafa. 
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   Începutul anului şcolar, într-un liceu din America, diriginta 

prezintă clasei un nou coleg: Sakiro Suzuki din Japonia.  

   Începe ora: 

   - Să vedem, cine ştie cel mai mult despre istoria Americii. Cine a 

zis: “Libertate sau moarte”? 

   Tăcere de mormânt în clasă, numai Suzuki ridică mâna: 

   - Patrick Henry 1775 Philadelphia. 

   - Bravo Suzuki! Şi cine a zis: “Ţara este poporul, de aceea poporul 

nu poate să moară”? 

   SUZUKI: Abraham Lincoln 1863 Washington. 

   Diriginta se uită peste clasă şi zice: 

   - Mi-e ruşine pentru voi, Suzuki vine din Japonia şi stie mai multe 

despre America decât voi! 

   Din spate se aude o voce: 

   - Pupă-mă-n cur, Japo împuţit! 

   - Cine a zis? întreabă diriginta. 

   Suzuki se ridica şi zice: 

   - Generalul McArthur 1942 la Guadalcanal şi Lee Iacocca 1982 la 

şedinţa acţionarilor Chrysler. 

   În clasă iarăşi linişte, numai din spate se aude iară: 

   - Îmi vine să vomit! 

   Diriginta strigă: 

   - Cine a fost nemernicul? 

   SUZUKI: George Bush senior către Tanaka, ministru japonez, în 

timpul unei mese de serviciu, Tokio 1991. 

   Un elev se ridică şi zice: 

   - Suge-mi-o! 

   Diriginta, crizată: 

   - De ajuns! Cine a fost impertinentul? 
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   SUZUKI: Bill Clinton către Monica Lewinsky, 1997 Washington, 

Casa Alba, Biroul Oval. 

   Înca un elev se ridică si zice: 

   - Suzuki ăsta e un rahat mare! 

   SUZUKI: Valentino Rossi 2002 Brazilia Superbike GP. 

   În clasă e un haos total, diriginta leşină, se deschide uşa şi intră 

directorul: 

   - O adunatură de idioţi mai mari ca voi n-am văzut în viaţa mea! 

   SUZUKI: Traian Băsescu către Gheorghe Ialomiţeanu, ministru de 

finanţe, la o nouă şedinţă de rectificare a bugetului şi de creare a 

noi impozite, Bucureşti, ianuarie 2011. 

 

  

   Băsescu face o vizită de lucru de unul singur, la unul dintre 

podurile aflate de mult timp în construcţie. Din neatenţie, cade în 

apă, cât pe ce să se înece. Trei băieţi aflaţi la pescuit îl scot din apă, 

salvându-i viaţa. 

   - Băieţi, m-aţi salvat! O să vă îndeplinesc câte o dorinţă la fiecare! 

   Primul băiat vrea sa meargă la Disneyland. Al doilea vrea 

abonament pe tot sezonul la meciurile Stelei. Al treilea vrea un 

scaun cu rotile complet automatizat, cu CD player inclus. 

   - De ce vrei aşa ceva?, îl întreabă Băsescu. Doar nu eşti un copil cu 

dizabilităţi... 

   - Deocamdată nu sunt, dar când o să afle tata că v-am salvat... 

 

  

   Băsescu şi Marko Bela manâncau ciorbă de burtă. La un moment 

dat, Băsescu întinde mâna după ardeiul iute, dar Marko îl plezneşte 

cu lingura peste degete. Băsescu încearcă iar şi încasează încă una. 

   - Ce te-a apucat, măi, Bela?, întreabă, mirat, Băsescu. 

   - Mei, Traiane, mei, kit timp eu linge kür la tine, tu nu mónunci 

órdei üte! E klar la tine?! 
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   Băsescu a încercat să propună PSD să-l bage şi pe Văcăroiu în 

guvern, ca să aibă şi el cu cine să se înţeleagă. 

 

  

   Un şofer este nevoit să oprească maşina din cauza traficului 

blocat. Cineva îi bate în geam făcându-i semn să deschidă. Cu 

precauţie deschide şi întreabă: 

   - Ce s-a întâmplat? 

   - Teroriştii l-au răpit pe Traian Băsescu şi cer un milion de euro 

răscumpărare, altfel ameninţă că îl vor stropi cu benzină şi-i vor da 

foc în Piaţa Revoluţiei. Acum mergem din maşină în maşină şi facem 

o chetă. 

   - Am înţeles. Cât dă fiecare? 

   - Cam 5 litri! 

 

  

   Un ziarist îl întreabă pe dl. Băsescu: 

   - Aţi auzit ultimul banc cu buticarii de pe trotuare şi dumnea-

voastră? 

   Băsescu ripostează: 

   - Cum îţi permiţi domnule! Eşti impertinent şi repezit! 

   - Staţi liniştit, domnule Băsescu, ca vi-l spun încet ca să-l înţelegeţi 

şi dumneavoastră. 

 

  

   Băsescu îl cheamă urgent la Cotroceni pe Ministrul Finanţelor. 

   - Să-mi scoţi de unde ştii două miliarde de euro pentru moder-

nizarea penitenciarelor şi asigurarea celor mai bune condiţii de trai 

puşcăriaşilor. 

   - De unde, Şefu’? Dacă am avea banii ăştia, i-am da la învăţământ! 

   - Bă, tu crezi că după ce-mi termin mandatul, mă duc la şcoală?! 
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   Sarkozy, Merkel şi Băsescu, mergeau cu elicopterul, într-o vizită 

de lucru paneuropeană.  

   SARKOZY: Asta e Franţa!  

   BĂSESCU: După ce stii, mă?  

   SARKOZY: Uite colea Turnul Eiffel!  

   MERKEL: Asta-i Germania!  

   BĂSESCU: Da’ de unde ştii, mă?  

   MERKEL: E ora şase dimineaţa şi toată lumea munceşte!  

   BĂSESCU: Asta-i România!  

   MERKEL ŞI SARKOZY (într-un glas): Dar cum îţi dai seama?  

   BĂSESCU: Mi-a dispărut ceasul de pe mână, hăhăhă! 

 

  

   Într-una din zilele însorite ale lui ianuarie 2015, un bătrân se 

apropie de intrarea Palatului Cotroceni şi îi şopteşte ofiţerului de 

gardă: 

   - Aş vrea să intru să vorbesc cu preşedintele Băsescu. 

   Ofiţerul îl priveşte blând pe bătrân şi îi spune: 

   - Băsescu nu mai este preşedinte şi deci nu mai are reşedinţa aici. 

   Bătrânul se îndepărtează încet de intrarea în Palat.  

   A doua zi, acelaşi bătrân se îndreaptă către intrarea în Palatul 

Cotroceni şi se adresează ofiţerului de gardă, acelaşi din ziua 

precedentă: 

   - Aş vrea să intru să vorbesc cu preşedintele Băsescu. 

   - Domnule, aşa cum v-am spus şi ieri, Traian Băsescu nu mai este 

preşedinte şi, deci, nu mai are reşedinţa aici. 

   Bătrânul îi mulţumeşte şi pleacă încet spre locuinţa sa.  

   A treia zi, bătrânul se duce din nou la intrarea în Palatul Cotroceni 

şi se adresează aceluiaşi ofiţer: 

   - Aş vrea să intru să vorbesc cu preşedintele Băsescu. 

   Iritat, ofiţerul se încruntă uşor la bătrân şi îi spune: 
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   - Domnule, este a treia zi consecutivă când veniţi aici şi cereţi să 

vorbiţi cu Băsescu. V-am spus deja, Băsescu nu mai este preşedinte 

şi deci nu mai are reşedinţa aici. Nu înţelegeţi? 

   - Ba înţeleg foarte bine, însă nu mă mai satur să aud asta. 

   Ofiţerul ia poziţia de drepţi, îl salută respectuos, spunându-i: 

   - Atunci ne vedem mâine, domnule! 

 

  

   - Nu vă supăraţi, puteţi sta puţin mai la dreapta, să-l văd şi eu mai 

bine pe Băsescu? 

   - Sigur. Nu vreţi să vă dau binoclul meu? 

   - Nu, mulţumesc, am lunetă la puşca! 

 

  

   Băsescu şi Boc, într-o barcă în largul mării înfuriate. Un val puter-

nic răstoarnă barca. 

   Q: Cine scapă? 

   A: România! 

 

  

   Karolos Papoulias, Viktor Orban şi Traian Băsescu au fost chemaţi 

la Dumnezeu, având fiecare permisiunea să îi adreseze câte o 

întrebare.  

   Primul a fost Papoulias. Acesta a întrebat când o să fie bine în 

Grecia. Dumnezeu i-a spus numai lui la ureche. Papoulias a început 

să plângă.  

   Al doilea a fost Orban. Acesta a pus aceeaşi întrebare cu privire la 

Ungaria. Şi el a început să plângă atunci când a auzit răspunsul.  

   Ultimul a fost Băsescu. Şi el a întrebat când o s-o ducă bine 

românii.  

   Dumnezeu a început atunci să plângă... 
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   Băsescu merge să consulte o vrăjitoare. Vrăjitoarea, foarte con-

centrată, închide ochii şi îi spune: 

   - Vă văd trecând pe un bulevard mare, într-o maşină decapotabilă 

şi lumea strigând de bucurie. 

   Basescu zâmbeşte şi o întreabă: 

   - Deci, mulţimea este fericită? 

   - Da, ca niciodată! 

   - Şi oamenii aleargă după maşină? 

   - Da, aleargă în jurul maşinii, ca nebunii. Poliţiei îi este foarte di-

ficil să facă loc maşinii. 

   - Sunt şi oameni care poartă drapele? 

   - Da, drapele şi bannere cu cuvinte de speranţă pentru un viitor 

mai bun. 

   - Chiar aşa? Şi oamenii strigă, cântă? 

   - Da, oamenii strigă fraze de speranţă, poporul este în sărbătoare. 

   - Şi eu, eu cum reacţionez la toate astea? 

   - Nu pot să văd! Coşciugul este închis. 

  

  

   Soţia lui Traian Băsescu a fost numită amiral. Conduce cel mai 

mare distrugător al României. 

 

  

   La al 200-lea congres al PDL, Băsescu, gârbovit de ani şi plictisit de 

povara puterii, se adresează participanţilor: 

   - Drragii mei, eu... eu m-am hotărît să renunţ. Propun să fie aleasă 

în locul meu prietena mea, camarada mea fidelă, Elena! 

   - Huooo! Huooo! 

   - Atunci propun să mă înlocuiască prietenul meu, Emil. 

   - Huooo! Huooo! 

   - Of, şmecherilor! Ştiam eu că tot pe mine mă vreţi! 
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   Boc propune, ca semn de recunoştinţă, să se tipărească un timbru 

cu Băsescu. Se duce Băsescu, deghizat, la un oficiu poştal, să vadă 

cum se vinde timbrul. 

   - Nu se vinde, spune funcţionarul. 

   - De ce? 

   - Nu se lipeşte. 

   Cere Băsescu un timbru, scuipă pe lipici, îl pune pe un plic şi-i 

arată funcţionarului: 

   - De ce spui că nu se lipeşte? Uite, se lipeşte! 

   - Da, spune funcţionarul, dar toţi scuipă pe partea ailaltă. 

 

  

   Q: Ce spui dacă-l vezi pe Băsescu îngropat până la gât în ciment? 

   A: Mai trebuie ciment! 

 

  

   La frontieră. Băsescu vrea să treacă fără paşaport, fiindcă e 

preşedinte. Vameşul îi cere să dovedească cumva identitatea sa. 

   VAMEŞUL: Uite, săptămâna trecută a venit Nadia Comăneci fără 

paşaport. I-am pus o bârnă, a făcut două şpagate şi a trecut graniţa. 

Ieri a venit Sofia Vicoveanca fără act de identitate. Am pus-o să 

hăulească o doină şi a trecut. 

   BĂSESCU: Auleo, păi eu nu ştiu să fac nimic... 

   VAMEŞUL: Poftiţi, Domnule Preşedinte... 

 

  

   BOC: Şefu’, dacă nu câştigăm alegerile anul viitor, ce facem? 

   BĂSESCU: Puşcărie! 

 

  

   Întrebare: Dacă Boc boceşte, Băsescu ce face? 
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   Obama cheamă toţi americanii la Casa Albă. 

   - Americani, cine este mama voastră? 

   - SUA!, strigă poporul. 

   - Şi cine-i tatăl vostru? 

   - Obama!, strigă poporul. 

   - Care este visul vostru? 

   - Să fim milionari!, strigă poporul. 

   A doua zi, Obama dă un decret şi îi face pe toţi milionari. 

   Hu Jintao îşi cheamă toţi chinezii la Beijing. 

   - Dragi tovarăşi chinezi, cine este mama voastră? 

   - China!, strigă poporul. 

   - Şi cine-i tatăl vostru? 

   - Hu Jintao!, strigă poporul. 

   - Care este visul vostru? 

   - Să fim comunişti!, strigă poporul. 

   A doua zi, Hu Jintao dă un decret şi îi face pe toţi comunişti. 

   Băsescu îşi cheamă românii la Casa Poporului. 

   - Români, cine este mama voastră? 

   - Elena!, strigă poporul. 

   - Şi cine-i tatăl vostru? 

   - Băse!, strigă poporul. 

   - Care este visul vostru? 

   - Să fim orfani!, strigă poporul. 
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Românii şi ceilalţi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când va veni sfârşitul lumii, toţi oamenii vor 

fugi în România, pentru că noi vom rămâne 

totdeauna în urmă cu 100 de ani.  
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   Ion, într-o iarnă din timpul marii crize mondiale din 1929-1933, 

ajunge într-o mare lipsă de bani. Se gândeşte să meargă la vecinul 

lui evreu, Iţic, să-i ceară doi lei, împrumut până la primavară.  

   Iţic îl ascultă atent, plin de solicitudine. 

   IŢIC: Bine, îţi dau doi lei împrumut până la primăvară, dar îmi laşi 

toporul ca zălog, iar la primăvara îmi dai patru lei înapoi, altfel nu 

ne învoim. E bine? 

   Mai de voie, mai de nevoie, într-un final, Ion se învoieşte. Lasă 

toporul ca zălog, ia banii şi dă să plece, însă Iţic îl strigă din urmă.  

   IŢIC: Măi Ioane! Ia fii atent la mine, la ce m-am gândit. La 

primăvara ştiu că o să-ţi fie greu să-mi dai înapoi cei patru lei, 

întrucât iarna e lungă şi grea, aşa că ştii ce? Ia dă tu acum doi lei 

înapoi şi la primăvară îţi mai rămâne de dat numai doi lei, ce zici, o 

să-ţi fie mai uşor? 

   Ion se gândi puţin şi recunoscu în sinea lui că Iţic are dreptate. 

Încă se şi miră cu nu ştiuse ce vecin adevărat are. Aşa că se învoi, îi 

dădu înapoi cei doi lei evreului şi plecă acasă, ceva mai uşurat.  

   Pe drum, însă, se tot calculă: Bani nu am, topor nu am, însă m-am 

ales cu o datorie de doi lei; măcar am un vecin de treabă!  

 UPDATE: Astăzi, Ion conduce România şi Iţic e şef la FMI. 

 

 

   Q: Cum este văzută România de către NATO?  

   A: Ca un testicul: participă, dar nu se bagă! 

 

  

   Q: Care este atitudinea României faţă de puterea sovietică? 

   A: Păi, seamănă mult cu atitudinea faţă de nevastă-mea: Un pic o 

iubesc, un pic mi-e frică de ea, un pic o înşel, un pic o regulez, un 

pic aş vrea s-o schimb, dar în rest, m-am obişnuit! 
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   La o conferinţă internaţională, se întâlnesc trei reprezentanţi a 

trei ţări importante: Statele Unite, Rusia şi România. Dezbaterile se 

axau pe invenţiile realizate după 1990 până în prezent.  

   AMERICANUL (impunător): La noi s-a fabricat un submarin care 

merge până în fundul pământului!  

   RUSUL (neîncrezător): Bă, chiar aşa, până în fundul pământului?  

   AMERICANUL (oarecum ruşinat): Ei, nu chiar până în fundul 

pământului, am exagerat puţin, o palmă mai sus... 

   RUSUL (mândru): La noi s-a fabricat un avion care zboară până la 

cer!  

   AMERICANUL (admirativ): Chiar până la cer?  

   RUSUL (cedează): Ei, nu chiar până la cer, două palme mai jos...  

   ROMÂNUL (timid): La noi se regulează fetele în buric!  

   AMERICANUL ŞI RUSUL (în cor, entuziasmaţi): Chiar în buric?  

   ROMÂNUL: Ei, nu chiar în buric, o palmă mai jos şi două mai sus... 

 

  

   Q: Care dintre ţările lumii seamănă cu sexul femeii? 

   A1: Anglia - este tot timpul umedă! 

   A2. Koreea - este împărţită în două! 

   A3. România - îţi vine să-ţi bagi ceva în ea! 

 

  

   După un naufragiu, au rămas într-o barcă de salvare un francez, 

un englez, un român şi un rus. Pentru că barca a început să ia apă, 

aceştia au tras la sorţi care să se arunce, în final urmând să rămână, 

eventual, numai unul în barcă. Primul care trebuie să se arunce este 

francezul, care exclamă: Vive la France! şi se aruncă. Apoi, cade la 

sorţi englezul, care exclamă, Long live the Queen! şi se aruncă. 

Acum, sorţii cad pe român. Acesta exclamă: Trăiască România 

Mare! şi îi dă brânci rusului în apă. 
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   Un vas englez acostează în portul Constanţa. Ion îi cere căpita-

nului parâma să lege vasul:  

   ION: Aruncă, băi, parâma aia, să leg vasu’!  

   CĂPITANUL: I don't understand you! 

   ION: Parâma, băi, să leg vasu’! 

   CĂPITANUL: Sorry, I don't understand!  

   Ion, când vede că nu se înţelege cu căpitanul, îl strigă pe PR-ul 

portului, Vasile, sa îi zică ca să-i zică căpitanului să dea parâma.  

   ION: Băi Vasile, hai băi şi zi la ăsta să dea parâma să leg vasu'!  

   VASILE (către englez): Do you speak english? 

   ENGLEZUL (bucuros că are cu cine se înţelege): Yes! 

   VASILE (ţipând nervos): Atunci aruncă naibii parâma aia odată, să 

lege ăsta vasu’! 

 

  

   Un american şi un român în avion. Românului i se face foame şi 

scoate din diplomat o roşie.  

   AMERICANUL: Ce e aia?  

   ROMÂNUL (calm): O roşie.  

   AMERICANUL: La noi roşiile sunt de zece ori mai mari!  

   Românul mai scoate din diplomat şi un ardei. 

   AMERICANUL: Ce e ăla?  

   ROMÂNUL (puţin iritat): Un ardei.  

   AMERICANUL: La noi ardeii sunt de zece ori mai mari.  

   Românul se enervează şi scoate o lubeniţă din diplomat. 

   AMERICANUL: Ce e aia?  

   ROMÂNUL (foarte iritat): Măzare, na! 

 

  

   Un român şi un rus găsesc o comoară. Zice rusul: Hai să o 

împărţim frăţeşte! Zice românul: Ba hai mai bine pe din două! 
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   Mai multe femei din Europa se întâlnesc la Paris. Ele se hotărăsc 

să nu facă nimic timp de o săptămână acasă, să vadă dacă se 

schimbă bărbaţii lor.  

   Zis şi făcut. Se întâlnesc ele după două săptămâni şi îşi povestesc 

fiecare cum a fost.  

   ENGLEZOAICA: După primele zile nu am observat nicio schimbare. 

După o săptămână, a început să îi scoată pe copii la plimbare, să 

ducă gunoiul, apoi să facă de mâncare...  

   Şi celelalte femei se laudă cu progresele obţinute, foarte mulţu-

mite de reuşita experimentului. Numai românca tăcea. Observând, 

unguroaica o întreabă şi pe româncă ce progrese a văzut. 

    ROMÂNCA: După prima săptămână n-am văzut nimic, acum am 

început să văd puţin cu ochiul drept! 

 

  

   La Seattle are loc forumul ţărilor ce vroiau să intre în Nato. Printre 

aceste ţări, mai erau România şi Rusia. Una dintre condiţiile de ade-

rare era rata mică a handicapaţilor. Rusia a declarat că are o rată 

mică la acea populaţie. România a spus că ea nu mai are niciun 

handicapat. 

   Ca să se convingă de realităţile prezentate, Bill Clinton vizitează 

România. Numai ce a ajuns la Bucureşti, vede un om care mergea 

cu un casetofon trăgându-l de fir. Stupefiat, Clinton îl întreabă: 

   - De ce faci treaba asta? 

   - Dar ce mă-ta, vrei să-l împing? 

   Mai merge el ce mai merge, când întâlneşte un grup de copilaşi 

jucându-se cu puţa în ţărână: 

   - Copii, cine poate să-mi ia guma de mestecat din mână, fără să se 

ridice? 

   Un ţânc îi răspunde: 

   - Dacă tu poţi să mă pupi în cur fără să te apleci, eşti cel mai tare! 
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   - Ce film rulează în America? 

   - Om sărac, om bogat. 

   - Ce film rulează în Rusia? 

   - Om sărac, om sărac. 

   - Ce film rulează în România? 

   - Om trăi şi om vedea. 

 

  

   Se organizează un concurs de frunze şi au fost invitate toate ţările 

la acest concurs. Italia aduce o frunză de gladiolă, Franţa aduce o 

frunză garoafă ş.a.m.d. România vine cu o frunză de urzică. 

   În final, se anunţă câştigătorul: România! 

   S-au adunat toate ţările şi au început să protesteze.  

   Comisia de contestaţii a motivat alegerea făcută: 

   - Cu frunzele voastre ne putem şterge la cur, dar cu frunza 

României - nu.  

 

  

   DOCTORUL AMERICAN: La noi, în America, medicina e aşa de 

avansată, că scoatem un rinichi de la un pacient, îl transplantăm la 

altul şi după 6 săptămâni, ăla deja îşi caută de lucru! 

   DOCTORUL GERMAN: E nimica toată. La noi, în Germania, scoa-

tem un plămân de la un pacient, îl transplantăm la altul şi după 4 

săptămâni ăla deja îşi caută de lucru! 

   DOCTORUL RUS: Nici asta nu-i mare scofală! La noi, în Rusia, 

scoatem jumătate de inimă de la un pacient, o transplantăm la altul 

şi după 2 săptămâni, amândoi deja îşi caută de lucru!  

   DOCTORUL ROMÂN: N-avem ce să comparăm, toţi sunteţi îna-

poiaţi faţă de noi! La noi, în România, am luat câţiva fără creier şi 

fără inimă şi i-am pus în fruntea ţării. Acum, toţi ne căutăm de 

lucru. 
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   Un lăutar rrom intra în cabina lui, cu un aer de nemulţumit şi 

începe să-şi strângă lucrurile. După el intră stăpânul localului şi zice 

nervos: 

   - Atunci... e adevărat?... pleci? 

   - Sigur! Plec în străinătate! Asta-i o ţară de rasişti şi xenofobi! 

   - D... dar, spectacolul? Mă laşi aşa suspendat? Şi de unde ai scos-o 

pe asta cu rasismul şi xenofobia? 

   - Sunteţi! 

   - Bine! Cineva ţi-a zis ceva, nu? Păi îl dau afară, îţi jur! 

   - Nu, eu am făcut un sondaj şi asta-i o ţară de rasişti şi xenofobi! 

   - Un sondaj? Şi pot să ştiu ce întrebai? 

   - Eu întrebam: "Sunteţi pentru exterminarea ungurilor, ţiganilor şi 

farmaciştilor?" 

   - Farmaciştii? De ce farmaciştii? 

   - Exact aşa răspundeau toţi! 

 

  

   Doi români, pentru prima oară în SUA, se plimbau pe Wall Street 

şi se mirau de înălţimea clădirilor. La un moment dat, se aude un 

ţipăt şi cade de la etaj o femeie blondă, cam de 40 de ani! Unul 

dintre ei spune:  

   - Ia uite, mă, ce aruncă ăştia! Noi o mai foloseam încă vreo 20 de 

ani!                                                             

 

 

   Un investitor american se plimba pe malul Dâmboviţei, îngân-

durat. Vede în apele tulburi un peştişor de aur, îl pândeşte şi 

reuşeşte să-l prindă.  

   Peştişorul îi spune:  

   - Dacă îmi dai drumul îţi îndeplinesc o dorinţă.  

   Americanul acceptă târgul şi îşi negociază dorinţa.  
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   AMERICANUL: Ştii, peştişorule, mi-e frică de apă şi de avioane, şi 

tare aş vrea să pot conduce până în Hawai. Ce zici, construieşte un 

pod până acolo? 

   PEŞTIŞORUL: Îmi ceri ceva foarte greu, aproape imposibil. Mult 

beton, fier... Nu mai bine îţi pui altă dorinţă?  

   AMERICANUL (după o lungă meditaţie): Fă-mă să-i înţeleg pe 

români.  

   PEŞTIŞORUL (după o şi mai lungă meditaţie): Pe câte benzi, pe 

două sau pe patru? 

 

  

   Înainte să coboare şi ultima treaptă a modulului lunar, Neil Arm-

strong vede imprimate în praful selenar nişte urme ciudate. Îngân-

durat, se depărtează niţel de modul şi dă să se apropie de un cra-

ter. Din crater, apare un tip ciudat cu pălăriuţă mică şi neagră şi 

chimir. Creatura întinde hotărît mâna către Armstrong: 

   - Servus, io mi-s Ion! 

   Astronautul, perplex, îl întreabă: 

   - Şi de unde eşti? 

   - Apăi, din Sibiu. 

   - Şi cu ce ai venit aici?, continuă americanul. 

   - Cu brânză. 

 

  

   După îndelungate şi adânci săpături arheologice în Franţa, s-au 

găsit nişte fire la 500m adâncime. Concluzia: francezii aveau 

telegrafe încă din primele secole creştine. 

   După tot la fel de adânci săpături în Anglia, s-au găsit resturi de 

fire la 1000m adâncime. Concluzia: englezii aveau telefonie fixă  

încă din antichitate. 

   După îndelungi săpături în România, nu s-a găsit nimic. Concluzia: 

românii aveau telefoane wireless şi GSM încă din preistorie! 
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   Un neamţ şi un englez discută într-un showroom auto. 

   NEAMŢUL: Ce-i asta, Dacia Duster? 

   ENGLEZUL: Duster... da! 

   NEAMŢUL: Românească, nu? 

   ENGLEZUL: Românească... da! 

   NEAMŢUL: Bună, nu? Garda înaltă, cauciucuri groase, suspensie 

solidă...  

   ENGLEZUL: ... mda! 

   NEAMŢUL: Măi, al dracului, românii ăştia... Ar face orice numai să 

nu-şi repare drumurile! 

 

  

   Pe vremea comunismului, 8 seara. Se formează încet, încet, coadă 

la carne. La miezul nopţii erau câteva sute. Soseşte o Dacie neagră. 

Un tip băţos, în haină de piele, coboară şi spune mulţimii: 

   BĂŢOSUL: Evreii să plece acasă, n-avem carne decât pentru 

români! 

   Pleacă o parte. Pleacă şi băţosul. Pe la 2 dimineaţa, soseşte din 

nou. 

   BĂŢOSUL: Pensionarii n-au ce căuta la coadă. Vindem carne 

numai la oamenii muncii! 

   Mai pleacă o parte. Pleacă şi băţosul. Revine pe la 3 dimineaţa. 

   BĂŢOSUL: Carnea se vinde numai la membrii de partid, pe baza 

carnetului de partid! 

   Mai pleacă o parte. Băţosul revine pe la cinci dimineaţa. 

   BĂŢOSUL: Tovarăşi, acuma, că suntem între noi, pot să vă spun 

adevărul. Plecaţi cu toţii acasă! Astăzi nu bagă carne. 

   Un tovarăş, mai îndrăzneţ, se revoltă: 

   TOVARĂŞ: Tovarăşu’! Da’ până cand vor fi favorizaţi evreii în ţara 

asta? Păi se poate? Iar plecară primii! 
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   Conferinţa internaţională a mafioţilor. După conferinţă, il capo di 

tutti capi îl cheamă pe Ion, şeful mafiei româneşti, la el. 

   IL CAPO: Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu? 

   ION: Nu... 

   IL CAPO: Dar Merţane ca ale mele, ai? 

   ION: Nu... 

   IL CAPO: Dar lanţ din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai? 

   ION: Nu... 

   IL CAPO: Măi, păi ce mafiot eşti tu? La congresul următor să nu te 

aud că nu ai ce ţi-am zis azi, clar? 

   Merge Ion acasă şi îl strigă pe servitorul lui, Ghiţă. 

   ION: Ghiţă! Dărâmă ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterele 

şi cumpără Merţane, iar câinele du-l în casă, că lanţul lui trebuie să-

l port eu. 

 

  

   Trei bărbaţi mor şi ajung în acelaşi timp la poarta Raiului. Îi ia 

Dumnezeu pe fiecare la întrebări, primul fiind un italian: 

   - Ia zi, tu cum ai murit? 

   - Păi, mi-am cumpărat un Ferrari, am mers pe autostrada spre 

Milano cu 340 km/h, n-am putut să iau o curbă, am intrat în 

parapet şi am murit pe loc. 

   - Bine, poţi să intri. 

   Al doilea, un german: 

   - Tu cum ai murit? 

   - Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostradă, o cisternă a pus 

frână brusc, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc... 

   - Bine, poţi intra şi tu. 

   Al treilea, un român: 

   - Tu ce ai păţit? 

   - Mi-am luat un X5 şi apoi... am murit de foame! 



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

 261 

  

   Trei soldaţi americani de la Deveselu învaţă limba română la faţa 

locului. Prima dată, se duc ei într-un bar unde se certau doi. Unul 

dintre certăreţi se enervează rău: 

   - Futu-ţi rasa mă-tii! 

   Americanii bagă la cap. Ajung în Ghencea, unde erau câţiva oa-

meni care cerşeau alimente de la Gigi Becali şi strigau: 

   - Mai vrem! Mai vrem! 

   Americanii bagă la cap. Ajung apoi la Văscăuţi, şi nimeresc într-o 

curte unde o femeie tocmai tăia un curcan. Soţul ei a întrebat-o ce 

taie acolo, iar ea a zis: 

   - Un curcan mare şi gras, un curcan mare şi gras! 

   Americanii au băgat la cap. Pe drumul de întoarcere la Deveselu, îi 

opreşte un poliţist: 

   - Actele la control! 

   - Futu-ţi rasa mă-tii!, răspund americanii, cu zâmbetul pe buze. 

   - Bă, vreţi să primiţi 5 ani de închisoare?, îi întrebă poliţistul. 

   - Mai vrem! Mai vrem!, îşi expun în continuare americanii vastele 

cunoştinţe de limba română dobândite în teren. 

   - Bă, voi ştiţi ce sunt eu?, se enervează de-a binelea poliţistul. 

   - Un curcan mare şi gras, un curcan mare şi gras! 

 

  

   Într-un tren ce pleca de la Bucureşti la Mangalia se întâlnesc în 

compartiment doi negri şi un alb. Ciudăţenie: un negru avea ure-

chile albe, celălalt nasul alb, iar albul din compartiment avea dege-

tul mijlociu de la mâna dreaptă negru. Se întreabă fiecare de unde 

este şi cu ce se ocupă. 

   PRIMUL NEGRU: Eu sunt din tribul Urechile Albe şi am venit în 

vacanţă în România... 

   AL DOILEA NEGRU: Eu sunt din tribul Nasul Alb şi sunt student... 

   ALBUL: Eu sunt ginecolog în Copşa Mică! 
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   Cică pleacă Ion în America să vadă cum fac dragoste americanii. 

Ajunge la un bordel şi singura femeie disponibilă era o negresă. Ion 

o duce în cameră, se urcă pe ea şi începe repede-repede! Negresa îi 

spune:  

   - Domnule, aici, în America, bărbaţii, mai ales negrii, fac dragoste 

altfel, adică încet şi adânc!  

   Şi îl învaţă pe Ion cum anume. Ion prinde şmecheria şi se întoarce 

în România. Ajunge acasă şi o pune pe Maria să se urce în pat. 

Începe Ion sexul aşa cum a învăţat: încet şi adânc! Toate bune şi 

frumoase, şi cei doi discută pe marginea actului sexual.  

   - Ioane, îi un singur bai!  

   - Care, Marie, nu-ţi place sau ce?  

   - Ba! Numa’, mă, Ioane, tu fuţi că negrii!     

 

  

   Un tip stă în Danny's Bar, la aeroportul Changi din Singapore şi 

observă o femeie foarte atrăgătoare la masa de lângă el. E atât de 

frumoasă, că trebuie să fie însoțitoare de zbor, își spune. Dar 

pentru ce companie o lucra? 

   Ca să intre în vorbă, se întoarce către ea şi-i şoptește sloganul 

Delta: "Love to fly and it shows?". 

   Femeia se uită la el derutată. 

   "Deci, nu lucrează la Delta", își spune omul. 

   Peste o clipă, îi vine altă idee: "Something special în the air?". 

   Ea pare la fel de derutată, deci Singapore Airlines cade de pe listă. 

   Mai încearcă și sloganul Thai Airways: "Smooth as silk". 

   De data asta, femeia se întoarce către el: "What the fuck do you 

want?". 

   Tipul se lasă pe spate satisfăcut: "Aaahhhh, Tarom!" 
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Majorităţi naţional-globale (ardelenii) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ardelean e un român care duce un gând 

până la capăt şi, mai ales, înapoi.  
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   Un ardelean, în Bucureşti, la semafor, pe timp de ploaie. Trece o 

maşină şi îi stropeşte pe toţi din cap până-n picioare. Bucureştenii 

încep să înjure, în timp ce ardeleanul e calm.  

   - Apăi, domnule dragă, la noi, la Cluj, nu-i aşe, zice el.  

   - Dar cum?  

   - Păi, dacă te stropeşte o maşină, şoferul opreşte, dă înapoi, te 

urcă în maşină, te duce acasă la el, faci duş, mănânci, dormi la el şi 

asta timp de trei zile, iar la plecare îţi dă 100 de euro.  

   - Ai păţit tu aşa ceva??  

   - Nu io. Nevastă-mea. 

 
  

   Ardelenii se hotărăsc să declare război Chinei. La un moment dat, 

unul dintre ei atenţionează: 

   GHEO: Bă, da’ îs miliarde! 

   ION: Da’ chiar, bă, unde-i îngropăm? 

 

  

   ION: Mă, Gheo, am auzit ca ai luat bătaie de la nişte huligani, în 

gara la Dej. 

   GHEO: Meri, mă, d-aci, d’apăi de unde, Doamne iartă-ma, ai auzât 

asemenea prostie? 

   ION: No, apăi, aşe am auzât. Da’ zici că n-ai luat bătaie? 

   GHEO: Ba da, mă, am luat... D’apăi, aia-i gară? 

 

  

   Un ardelean, la casa de bilete din Gara de Nord: 

   - Trenul de Cluj de unde pleacă? 

   - Îmi pare rău, dar trenul de Cluj a plecat acum 10 minute! 

   - Daa?! D-apoi unde a plecat? 
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   Coboară ciobanul de la munte să meargă la Sibiu. În gară, vede un 

chioşc şi cere o bere. Tipa îi dă o bere la cutie de tablă. Ciobanul 

scoate brişca, crapă cutia şi bea berea. Bineînţeles că nu se satură şi 

mai cere una. O ciopleşte şi pe asta, o soarbe şi iar mai cere una. 

   Vânzătoarea se simte obligată să îi atragă atenţia: 

   - Baciule, cutia aia are un inel, trage de el şi se deschide, de-aia e 

făcut. 

   Se uită baciul nostru şi zice: 

   - No, inelu’ ăla e pentru ăia care nu au brişcă. 

 

  

   Doi ardeleni privesc la ProTV. Se transmit ştirile de la ora 8, unde 

o femeie vrea să se arunce de la ultimul etaj al unei clădiri. 

   - Pariez pe cinci mii de lei că se aruncă, spune primul ardelean. 

   - De acord, spune al doilea ardelean. 

   Femeia se aruncă şi al doilea ardelean scoate portofelul, dar 

primul ardelean nu vrea să primească banii: 

   - Ştii ce? Eu am văzut şi ştirile de acum două ore. 

   - Şi eu, spuse primul ardelean, dar nu credeam că se va arunca şi a 

doua oară! 

  

  

   Într-un compartiment de tren, un oltean şi un ardelean; la un 

moment dat, ardeleanul scoate o litră de palincă, 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? Văzând 

că ţuica e pe terminate, îşi ia inima în dinţi şi se apropie de 

ardelean: 

   OLTEANUL: Mă cheamă Radu! 

   ARDELEANUL: Apăi, no, dacă te cheamă, du-te... 



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

 266 

  

   Traversând o stradă, un ardelean este izbit de o maşină, dar nu 

păţeşte nimic. Totuşi, şoferul îi pune câteva bancnote în mână ca să 

împace lucrurile. Încântat, ardeleanul întreabă: 

   - Veniţi des pe aici, domnule? 

  

  

   Ion şi Gheo intră în crâşmă, se aşează la o masă şi comandă câte 

un deţ. Beau ce beau, fără să zică nimic. La un moment dat, Ion îi dă 

lui Gheo o palmă. Gheo se uita la el şi-l întreabă calm: 

   GHEO: Mă, asta o fo’  în serios ori în glumă? 

   ION: În serios! 

   GHEO: No, aşe, că mie nu-mi plac glume de-astea! 

 

  

   Un ardelean şi un oltean în tren. Ardeleanul îl serveşte cu o 

pălincă pe oltean, la care ăsta zice: 

   - Măi, nene, să ştii că şi eu am făcut anul ăsta o pălincă super, de 

38 de grade. 

   La care, ardeleanul: 

   - Mă fecior, d’apăi aia-i febră, nu-i pălincă. 

 

  

   Doi ardeleni, Ion şi Vasile. 

   ION: Ma, Vasalie, sai, că-ţi mâncă cânele slana!  

   VASILE: Apăi, mâncă pe mumă-sa, că brişca-i la mine. 

 

  

   - Ia povesteşte, Gheo, cum o fo’ cu accidentul de maşină? 

   - Apăi, o fo aşe: noi am mărs pă drum tăt nainte şi când drumu’ o 

luat-o cătă stânga, noi am ţânut-o tăt nainte... 
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   GHEO: Mă Ioane, eu tot văd la TV şi ascult la radio de bursă, ce 

Dumnezău îi aia bursă? 

   ION: Păi, mă Gheo, e cam greu de explicat, da’ uite, îţi dau un 

exemplu. Tu îţi cumperi o găină care îţi face nişte oauă. Din oauăle 

alea ies alte găini, care şi alea fac oauă. Şi din oauăle alea, ies alte 

găini, care şi ele fac oauă. Şi tăt aşe, până la un moment dat, tu ai 

câteva sute de găini. No, şi-atunci numa vine o apă mare şi 

învolburată şi îţi ia tăte găinile şi le îneacă. Ş’apăi atunci, tu imediat 

te gandeşti: Futu-i mama mă-sii de afacere, raţe trebuia să cumpăr! 

 

  

   Se întâlneşte Ion cu Gheo. 

   ION: Mă Gheo, aseară aproape că l-am văzut pe tată-tău. 

   GHEO: Doamne feri, d’apăi ce vorbă-i asta, mă Ioane? Ori l-ai 

văzut, ori nu l-ai văzut, cum îi asta că aproape că l-ai văzut? 

   ION: Păi mă, tată-tău nu lucră în gară la Dej? 

   GHEO: Ie! 

   ION: Şi în echipa lui nu au salopete de alea galbene cu numere pe 

ele? 

   GHEO: Ie. 

   ION: Şi tată-tău nu are număru’ 55? 

   GHEO: Ie. 

   ION: No, apăi d’aia zic, io l-am văzut pe ăla cu număru’ 54. 

 

  

   Un cioban din Sibiu merge la un restaurant mediteranean. După 

ce citeşte meniul, îl întreabă pe chelner: 

   - Dom’le dragă, ce îs acelea fructe de mare? 

   - Caracatiţă, calamar, rac, creveţi, răspunde chelnerul. 

   - Apăi, bag de seamă, zice ciobanul, după cum zâci dumneata, 

vulpea, ursul şi lupul îs fructe de pădure! 
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   Ion şi Gheo, cu oile la păscut. Stau ei vreo şase ore fără să zică nici 

unul nimic. La un moment dat, Ion îşi ia inima-n dinţi: 

   ION: Mă, Gheo, tu nu te plictiseşti? 

   GHEO: Ba da, mă, Ioane. 

   ION: Păi, hai să zâcem ceva. 

   GHEO: Păi, ce să zâcem? 

   ION: Hai să zâcem ghicitori... 

   GHEO: No, bine mă, zî tu primu’! 

   ION: Mă, Gheo, ce e mic şi negru? 

   GHEO: Mă, Ioane, d’apăi, îi mic-mic? 

   ION: Mic doară. 

   GHEO: Micuţ-micuţ de tot? 

   ION: Micuţ-micuţ de tăt, no. 

   GHEO: Micuţ-micuţ, de nici nu-l vezi? 

   ION: Micuţ-micuţ, de nici nu pre’ îl vezi. 

   GHEO: Tulai, Doamne, doară n-o fi acidul dezoxiribonucleic, mă? 

 

  

   Sună Ion la o linie erotică şi îi răspunde o tipă, numai miere: 

   - Sunt aici iubitule, numai pentru tine, spune-mi ce vrei să fac? Fac 

orice pentru tine, iubitule! 

   La care Ion zice: 

   - Apăi, atunci închide şi sună-mă tu. 

 

  

   La ora de psihologie, la o şcoală din Cluj, profesorul întreabă 

elevii:  

   PROFESORUL: Ştiţi de ce nu folosesc indienii degetul acesta?, 

arătând al treilea deget de la mâna dreaptă.  

   Nimeni nu se încumetă să răspundă la întrebare.  

   PROFESORUL: Fiindcă este al meu!, răspunde tot profesorul. 
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   Un oltean, un moldovean şi un ardelean discutau cât de proaste 

sunt nevestele lor.  

   OLTEANUL: Nevastă-mea e atât de proastă, a cumpărat 50 kg de 

carne că era la reducere şi nici măcar nu avem frigider!  

   MOLDOVEANUL: Eh! A ta e Einstein pe lângă a mea. A mea a cum-

părat o Dacia şi nici măcar nu avem carnet de conducere!  

   ARDELEANUL: Băi cumetrilor, nevestele voastre sunt genii pe 

lângă a mea! Vin acasă şi o văd făcând valiza. Lângă haine, 100 de 

cutii de prezervative. Şi eu nici măcar nu plec cu ea în Turcia! 

 

  

   Un ardelean se duce să se dea cu paraşuta. În avion, instructorul îl 

învaţă cum să procedeze:  

   - După ce te arunci din avion, numeri până la zece şi tragi de 

sfoara asta ca să se deschidă paraşuta.  

   - No, bine, zise ardeleanul şi sări din avion.  

   Instructorul priveşte din avion cum Gheorghe se duce în jos fără 

ca paraşută să se deschidă. Avionul face stânga-mprejur şi ate-

rizează. Instructorul se urcă într-un Jeep, într-o căutare disperată 

pe câmpul plin de căpiţe de fân. Într-un final, aude un zgomot 

dintr-o căpiţă. Când se apropie de locul cu pricina, îl aude pe nea 

Gheorghe murmurând în căpiţă:  

   - Apăi, no, mă rog frumos, nouă, apăi, no, mă rog frumos, zece, şi 

Gheorghe trage cu sete de sfoară paraşutei. 

 

  

   - Măi Vasalie, dă-mi împrumut un chil de pălincă până ce-oi face-o 

pe-a me. 

   - Ia, măi Ioane, că doar suntem pretini. 

   Ion, după două zile: 

   - Vasalie, mai dă-mi un chil, mă, că n-am reuşit s-o fac pe-a me. 
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   - Ia, mă Ioane, c-o s-o faci azi, mâne şi tu. 

   Ion, după o săptămână, venea spre poarta lui Vasalie care era la 

masă cu Maria lui. Vasalie îi zice lui nevasta-sa: 

   - Tu, Marie, dacă vine la noi, zi-i că nu-s acasă, şi se bagă sub pat. 

   Vine Ion şi zice: 

   - Ziua bună, Marie! 

   - Ziua bună, Ioane. 

   - Apăi, Vasalie une-i? 

   - Nu-i acasă, zice ea. 

   - No, eu am vinit cu alea două chile de pălincă şi cu încă o jumate 

să ne cinstim ca-ntre pretini din pălinca nouă. Dacă Vasalie nu-i aci, 

ne-om cinsti doar noi. 

   Se cinstesc, se-ncălzesc, se suie-n pat şi s-apucă Ion de Maria. 

Vasalie de sub pat aude, simte şi cugetă adânc: “Tu-i mama ei de 

treabă, ce să fac? Puşcă am, cartuşe am, cureaua mi-i lată, da’ ce să 

fac dacă nu-s acasă?!”. 

 

  

   Ion şi Gheo, trecuţi bine de 90 de ani, stăteau în faţa casei pe 

băncuţă şi povesteau. La un moment dat, îl întreabă Ion pe Gheo: 

   ION: Mă, da’ cu sănătatea, cum mai stai? 

   GHEO: Bine, mulţam Domnului, am avut numa’ nişte probleme de 

memorie, da’ am găsit un doctor tare bun şi m-o tratat. 

   ION: Apăi, mă Gheo, zî-mi şi mie cum îl cheamă pe doctoru’ cela, 

că şi io am probleme cu memoria. 

   GHEO: Păi, îl cheamăăăă... Stai aşe, cum Dumnezău îl cheamă... 

Num-un ptic, că îţi zîc amu... Ăăăă, apăi, cum să cheamă floarea aia 

micuţă cu mijlocu’ galbăn şi cu petale albe? 

   ION: Apăi, aia-i margaretă, mă, Gheo. 

   GHEO: No, aşe, că bine zici... Margaretoooooo, cum îl cheamă pe 

doctoru’ ăla? 
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  Într-un tren, doi ardeleni şi un negru:  

   PRIMUL ARDELEAN: Bre, da tu nu eşti d-aci.  

   NEGRUL: Da, tatăl meu e din Africa, dar mama mea este de aici.  

   AL DOILEA ARDELEAN: Păi cum?  

   NEGRUL: Păi tata a fost odată pe aici şi a văzut-o pe mama şi a 

început să alerge după ea şi a alergat, şi a alergat, şi a alergat... şi 

aşa m-am născut eu!  

   După vreo cinci minute, ardelenii aveau o nelămurire:  

   ARDELENII: Măi, da’ ştii ce ne întrebăm noi? O fi prins-o taică-tău 

până la urmă pe maică-ta?!  

 

  

   Traversând o stradă, un ardelean este izbit de o maşină, dar nu 

păţeşte nimic. Totuşi, şoferul îi pune câteva monede în mână, ca să 

împace lucrurile. Încântat, ardeleanul i se adresează:  

   ARDELEANUL: Veniţi des pe aici, domnule?  

 

  

   Un ardelean vede în vitrina unei librarii un volum, intitulat The 

future of Romania, şi zice încet: 

   ARDELEANUL: Iată o carte adevarata! 

   Un trecător îl aude şi se miră. 

   TRECĂTORUL: Cum aşa?! 

   ARDELEANUL: Păi, nu ştii să citeşti? Te futură, of, Românie! 

 

  

   Un ardelean, la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist 

Român. Toată lumea strigă: Ura! Ura! Ura! Ardeleanul, nimic, gura 

închisă. Vine un securist la el:  

   SECURISTUL: Toată lumea strigă: Ura! Numai tu, nimic.  

   ARDELEANUL: Eu o ţin în suflet!  



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

 272 

  

   Nişte reporteri de la TVR merg într-un sat pentru a  face un  

reportaj, cum îşi petrece ziua baciu Ion. 

   Îl roagă să povestească ce face în cursul zilei. 

   ARDELEANUL: Apăi, mă scol, trag un pahar de  pălincă... 

   REPORTERUL: Stai, bace Ion. Nu va fi bine să afle toată ţara că 

deja la primă oră mata bei. Spune că citeşti ziarul... 

   ARDELEANUL: Na, atunce... Dimineaţa mă scol, citesc ziarul. După 

aia dau la porc să mânce, după care mai citesc  înc-un ziar. Până la 

prânz lucrez în atelier, în care  timp citesc vreo două cărţi. La masă, 

mai citesc vreo  două reviste, iar seara adun iosagul de pe câmp, 

după care  urmează presa de seară.  

Reporterii sunt stupefiaţi de povestire, dar baciul Ion n-a terminat: 

   ARDELEANUL: După cină, mă duc la biblioteca satului cu prietenii, 

iar la unşpe, când închide biblioteca,  merem cu toată trupa la 

Costel, că el are tipografie... 

 

  

   Ion îşi cumpără de la Cluj un binoclu.  

   GHEORGHE: Ce-i ăla?  

   ION: E un instrument cu care poţi să vezi până hăt departe şi 

toate lucrurile le vezi ca şi cum ar fi lângă tine.  

   GHEORGHE: Mă, nu se poate aşa ceva! 

   ION: Ba da, mă. Uite, aseară stăteam la mine în curte şi te vedeam 

ce te mai jucai cu nevastă-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai... 

   GHEORGHE: Vezi că nu-i bun de nimic? Eu aseară nici n-am fost 

acasă! 

 

  

   Q: De ce se culcă ardelenii pe câmp?  

   A: Ca să se cultive! 
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   Ardeleanul ajunge cu Dacia lui la o benzinărie. Neavând prea 

mulţi bani la el, îl întreabă pe vânzător:  

   ARDELEANUL: Cât costă litrul de benzină?  

   VÂNZĂTORUL: 6 lei.  

   ARDELEANUL: Dar o picătură de benzină cât costă?  

   VÂNZĂTORUL: Păi... Cât să coste?! O picătură?! Nu costă nimic!  

   ARDELEANUL: Atunci picuraţi-mi şi mie vreo 20 de litri în rezervor!  

  

  

   Lelea Ana se întâlneşte pe stradă cu lelea Floare. Lelea Ana era cu 

vaca de funie.  

   - Unde meri, lele Ana?  

   - Ia, merg la taure.  

   - Da?! Şi cu vaca ce faci?  

 

  

   Ion era pe câmp şi trăgea la coasă. Vine Gheorghe din sat şi strigă:  

   - Hai Ioane acasă, că a murit soacră-ta!  

   Ion muncea în continuare.  

   - Hai, mă, că a murit soacră-ta!, strigă Gheorghe după ce se mai 

apropie.  

   Ion, nimic. Ajunge Gheorghe lângă Ion şi-l întreabă:  

   - Mă, tu nu auzi când te strig? Hai acasă, că a murit soacră-ta.  

   Ion răspunde:  

  - Apăi, întâi munca şi apoi plăcerea, măi Gheo!  

 

  

   Un pictor vestit, aflat într-o drumeţie în munţi, întâlneşte o turmă 

şi se adresează ciobanului:  

   - Bade, imi dai voie să-ţi pictez oile?  

   - Eşti nebun, omule?! Lasă-le aşa albe cum sunt...   
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   No, amu cică stăteau badea Gheorghe şi badea Vasile la soare, 

după o zi de muncă. Şi badea Gheorghe citea la gazetă. Citeşte el ce 

citeşte, când vede acolo cuvântul "torpilă". 

   Stă şi se gândeşte el cam ce-o fi aia şi, după vreo juma' de oră de 

scărpinat în cap, întreabă: 

   - Bă, Vasile, ce e, bă, aia "torpilă"? 

   - Bă, torpila e aia de trage bampoarele unu’ în altu’. 

   După alte lungi momente de cugetare şi scărpinat în cap, Gheo 

întreabă: 

   - Păi bă, când iese torpila din bampor, nu intră, bă, apă? Nu se 

duce la fund? 

   Urmează alte momente de suspans, după care Vasile: 

   - Nu, că e vorba de prinţipiul hidrodinamic! 

   - Prinţipiul hidrodinamic?! Da’ ce e, bă, asta? 

   - No, stai să-ţi explic: Ai fost la Murăş? 

   - Fost. 

   - Şi o fo Murăşul rece? 

   - O fost. 

   - Şi ţi-o venit să te beşi? 

   - Mi-o venit! 

   - Şi ţi-o intrat Murăşu-n cur? 

   - Nu mă! 

   - No, păi vezi, ăsta-i prinţipiul hidrodinamic. 

 

  

   La piaţa de păsări, o ardeleancă stătea cu o gâscă în braţe. Un 

şmecher de oraş o întreabă:  

   -Ce faci? O dai, o dai sau stai degeaba?  

   Ardeleanca, după ce-l cântăreşte bine din ochi pe şmecher, îi 

răspunde: 

   - O dau, da’ cine ţine gâsca?  
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   Un ardelean merge pe câmp cu soacra lui. Vine o furtună mare cu 

trăznete şi fulgere. Cum mergeau ei aşa prin furtună, trăzneşte 

fulgerul lângă ei într-un pom.  

   ARDELEANUL: No niiii!  

   După vreo cinci minute, mai trăzneşte fulgerul încă o dată, dar 

mai aproape de ei, într-o tufă.  

   ARDELEANUL: No niiii!  

   Mergând ei aşa, trăzneşte din nou, dar de data aceasta o loveşte 

din plin pe soacra lui.  

   ARDELEANUL: No, aşeeee, mă!  

 

  

   Q: Ştii ce au făcut ardelenii când au văzut prima dată un vapor?  

   A: Au băgat capul sub apă să-i vadă roţile. 

 

  

   Un ardelean vine acasă mai devreme de la câmp şi aude zgomote 

în dormitor. Se duce în fugă şi-şi găseşte nevasta dezbrăcată 

complet, întinsă pe pat, transpirată şi gâfâind...  

   ARDELEANUL: Ce-i, mă, nevasta, ce ai?  

   NEVASTA: Am infarct, până-i lume!  

   Ardeleanul da să fugă afară să cheme pe doctor, când copilul lui 

de patru ani zice:  

   COPILUL: Tată, tată, unchiu’ Gheorghe este sub pat în pielea 

goală...  

   Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura şi-l vede pe Gheorghe sub 

pat, dezbrăcat.  

   ARDELEANUL: Păi, bine, mă, nenorocitule, nevastă-mea moare de 

inimă şi tu umbli ca un bezmetic prin casă în pielea goală de-mi 

sperii copilul... 
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   Ion şi Gheorghe la bar.  

   Dintr-o dată, Ion îi trage lui Gheorghe o palmă.  

   Acesta cugetă o ţâră şi zice:  

   - Ioane, mă, tu ai glumit sau ai dat în serios?  

   - Am dat în serios.  

   - Apăi aşe, mă, că mie nu îmi plac astfel de glume.  

 

  

   Un ardelean se trezeşte dimineaţa şi, când se uită pe geam, vede 

trei indivizi care făceau poze. Ardeleanul, supărat, iese din casă, se 

duce la ei şi îi întreabă:  

   ARDELEANUL: Păi, ce faceţi voi aici, măi, la mine în ogradă?  

   INDIVIZII: Măsurăm.  

   ARDELEANUL: Da pentru ce măsuraţi, măi?  

   INDIVIZII: Păi, pe aci o să treacă o cale ferată.  

   Ardeleanu stă şi se gândeşte.  

   ARDELEANUL: Da’, o să treacă multe trenuri?  

   INDIVIZII: Păi, logic, dacă e cale ferată, ca o să treacă.  

   ARDELEANUL: Aha. Şi cam, câte?  

   INDIVIZII: Ei vreo 20-30 pe zi.  

   ARDELEANUL: Şi o să treacă şi noaptea?  

   INDIVIZII: Păi, sigur că da.  

   ARDELEANUL: Da’ ce crucea mamii lor, eu o să stau să le deschid 

uşa de câte ori trec ei?  

 

  

   Doi ardeleni într-un bar.  

   PRIMUL ARDELEAN: Cum să fac să mă las de fumat?  

   AL DOILEA ARDELEAN: Eu încerc de două luni.  

   PRIMUL ARDELEAN: Cu pastile ai încercat?  

   AL DOILEA ARDELEAN: Da, dar nu pot să le aprind!  
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   Doi ardeleni în gară, la ghişeul de bilete:  

   PRIMUL ARDELEAN: Domnişoară, două belete.  

   CASIERA: Da, sigur, până unde?  

   ARDELEANUL: Îi spunem?  

   AL DOILEA ARDELEAN: Nu! 

   PRIMUL ARDELEAN: Domnişoară, două belete, vă rog.  

   CASIERA: Sigur, dar dacă nu-mi spuneţi unde mergeţi, nu ştiu cât 

să vă cer.  

   PRIMUL ARDELEAN: Îi spuniem?  

   AL DOILEA ARDELEAN: Apăi, spune-i.  

   ARDELEANUL: No, noi merem la nuntă.  

 

  

   Erau odată doi ardeleni, Ion şi Gheorghe.  

   Ion îi spune lui Gheorghe:  

   - Bă, eu pun pariu cu tine că trec strada asta într-o juma’ de oră.  

   - No! Că doară nu eşti fulger!   

 

  

   Era odată un ardelean baci. Şi avea el un ciomag, de care stătea 

sprijinit în barbă, dar îl cam jena. Vine un trecător şi-i zice:  

   - Măi baciule, de ce nu tai tu o bucată din ciomaga aia, că te 

jenează la barbă.  

   - Apăi, nu pot să tai, că-i încrestat din străbuni.  

   - Da’ taie de jos, că acolo nu e încrestat.  

   - Apăi, de ce să tai de jos, când pe mine mă jenează sus, la barbă?  

 

  

   Q: De ce stau ardelenii cu sapa lângă televizor?  

   A: Dacă se strică canalul, să sape repede altul. 
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   Un ardelean cosea liniştit pe un deal situat lângă satul lui natal. Şi, 

cum muncea el liniştit, aude o voce:  

   - Măi Vasileeeeee! Vino repede acasă, că ţi-a murit sora!  

   Ardeleanul lasă liniştit munca şi se îndreaptă spre casă. Merge el 

vreun kilometru şi apoi exclamă:  

   ARDELEANUL: Oooo! Ce ţapă am luat, doar eu n-am nici o soră!  

   Aşa că se întoarce la muncă. După câteva minute, iar aude o voce:  

   - Vasileeeee, vino, mă, repede, că ţi-a murit soacra!  

   Stă ardeleanul şi se gândeşte puţin, apoi se îndreaptă liniştit către 

casă. După zece minute, îşi dă seama că el nici nu e însurat, aşa că 

de unde soacră?, aşa că se întoarce liniştit la muncă. După alte zece 

minute, aude iar o voce dinspre sat:  

   - Vasileeeee, vino repede, că ţi-a luat foc casa!  

   Stă ardeleanul şi-şi spune în gând: Bă, soră n-am, soacră n-am, dar 

casă am, aşa că pleacă spre sat. Merge el agale şi, când ajunge în 

sat, îşi spune: “Bă, ce prost îs! Pe mine nu mă cheamă Vasile”.  

 

  

   UN ARDELEAN: Nu puteam să dorm noaptea şi mi-o zâs dom’ 

doftor să închid ochii şi să mă apuc să-mi număr oile până adorm.  

   ALT ARDELEAN: Şi-o mărs?  

   ARDELEANUL: Stai să vezi! M-am apucat să le număr şi pe urmă 

mi-o perit tot somnul, că am băgat de seamă că-mi lipsesc două... 

 

  

   DOCTORUL: De ce te plângi, bade Gheorghe?  

   ARDELEANUL: Domnu’ doftor, înainte, când mă uitam la o muiere, 

gata eram. Amu, pot să mă uit şi-o săptămână...  

   DOCTORUL: Bade dragă, eu sunt doctor de ochi. Matale trebuie să 

mergi la alt specialist.  

   ARDELEANUL: Ba! Eu crez ca la ochi îi baiu...  
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   Doi maramureşeni călătoreau cu trenul. Vine naşul.  

   - Biletele la control, vă rog!  

   - Mă, Gheo, noi avem belet?  

   - Nţ.  

   - N-avem belet, domn controlor.  

   - Bani de amendă, aveţi?  

   - Mă, Gheo, bani de amendă, avem?  

   - Nţ.  

   - N-avem bani, domn controlor.  

   - Vă bateţi joc de mine? Bilet nu aveţi, bani nu aveţi. Atunci, ce 

dracu’ aveţi?  

   - Ce-avem, mă, Gheo?  

   - Abonament.  

 

  

   Într-o zi, badea Gheorghe se hotărăşte să plece la oraş. Drumul 

fiind lung, un consătean se oferă să îl ducă cu maşina. Zis şi făcut. A 

doua zi, cei doi erau în maşină, în drum spre oraş. Fiind pentru 

prima dată când se suia într-o maşină, badea Gheorghe se uita 

mirat în jur.  

   - Auz, măi Vasile, da’ covrigu’ cela mare din faţa ta ce este?  

   - Aista-i volanu’, bade...  

   Se mai uită badea în jur, se mai foieşte, apoi din nou:  

   - Da’ ceasurile celea, la ce folosesc?  

   - Păi, ăsta-i vitezometru, iar ăstalalt, turometru...  

   Mai stă badea, se mai uită, la un moment dat îl vede pe Vasile 

schimbând vitezele.  

   - Măi Vasile, ştii ceva?  

   - Ia zi, bade!  

   - Auz, mă, vez tu de volan, că mestec eu în benzină! 
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   Badea Gheorghe din Nimăieşti merge cu gloaba la târg la Binş.  

   TÂRGOVEŢUL: Cum trage calul ăsta la căruţă, bade?  

   ARDELEANUL: D-apoi, nu prea trage.  

   TÂRGOVEŢUL: Da’ la plug, la trage?  

   ARDELEANUL: Nu prea...  

   TÂRGOVEŢUL: O fi bun de călăreală?!  

   ARDELEANUL: N-aş crede...  

   TÂRGOVEŢUL: Păi, atunci de ce l-ai adus să-l vinzi?  

   ARDELEANUL: Nu l-am adus să-l vând.  

   TÂRGOVEŢUL: Da’ de ce păcatele mele l-au adus la târg?  

   ARDELEANUL: Să-l fac de ruşine...  

 

  

   Badea Gheorghe se plimba pe stradă în Cluj cu cei doi nepoţi ai 

lui. Un cunoscut îl vede şi-i spune:  

   -  Bade Gheorghe, ce nepoţi faini ai! Şi ce mai seamănă între ei!  

   -  D-apăi cum n-or sămăna, ca doară îs gemeni.  

   -  Şi câţi ani au?  

   -  Băiatul are patru, iar fata, cinci.  

  

  

   Un englez sosit în România îl zăreşte pe badea Gheorghe cosân-

du-şi iarba şi vrea să intre în vorbă cu el:  

   - Baddde, couseşti?, întrebă englezul într-o română cam stricată.  

   Badea Gheorghe se uită la el şi îşi vede în continuare de treabă 

lui. Englezul mai face o încercare:  

   - Baddde, couseşti? 

   Badea Gheorghe nu-l băga în seamă. Disperat, englezul insistă:  

   - Baddde, couseşti?  

   Badea Gheorghe se uită sictirit la englez şi-i răspunde:  

   - You have an obsession, pal! 
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   Badea Gheorghe pleacă cu prietenii la o plimbare prin Bucureşti 

cu maşina. Pe la Arcul de Triumf, încurcă circulaţia. Un bucureştean 

ţipă la el pe geam:  

   - Bă, Gheorghe!  

   Gheorghe e foarte mândru şi le spune prietenilor:  

   - Vedeţi, bă, pe mine mă cunoaşte toată lumea!  

 

  

   Badea Gheorghe pleacă la cosit pe coştile Abrudului. Spre seară, 

este găsit leşinat de nişte vecini, este stropit cu apă şi, după un 

timp, omul îşi revine.  

   -  Ce ai, bade Gheorghe? Eşti bolnav? De ce-ai leşinat?  

   -  De foame, zice badea  

   -  De foame?! Da’ lelea Mărie nu ţi-o pus de mâncare?  

   -  Ba mi-o pus pită şi slană, da’ mi-am fost uitat brişca acasă. 

 

  

   Badea Gheorghe din Ardeal se-ntoarce din vizită din America. 

Prietenii, toţi în jurul lui, la crâşmă, curioşi:  

   - Cum e, bade, în America? Fain, nu?  

   ARDELEANUL: No, e fain, e ca aici la noi.  

   - No zi, bade, păi cum: zgârie nori, autostrăzi, maşini faine, Dallas, 

New York, democraţie, Pamela Anderson. Cum poţi să zici că e ca la 

noi, bade Gheo?  

   ARDELEANUL: Aşa e cum îţi zic, în America e ca la noi: ai bani, 

trăieşti bine! N-ai bani, vii la crâşmă. 

 

  

   Un autocar cu turişti maghiari opreşte pe o pajişte în Ardeal. 

Coboară ghidul şi, văzând un ţăran, i se adresează: 

   - Bună ziua la tine, bace, ce face aice? 
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   - Bună zâua, ascuţăsc coasa. 

   - Bace, eu ghid la turist moghior şi turist vrea ştie care este 

diferenţe între "bai" şi "catastrofa"... 

   - Turişti maghiari, zici? Apăi, tinere dragă, dacă eu dau cu coasa 

asta într-o piatră, acela-i bai, dar nu-i catastrofă, dară dacă 

autocarul vostru pică într-o râpă adâncă, aceea-i catastrofă... Dar 

nu-i bai! 

 

  

   Într-o dimineaţă, se scoală badea Gheorghe, deschide fereastra 

larg, îşi admiră turma şi exclamă, bucuros:  

   - Vai, ce oi multe şi frumoase am!  

   Se aude ecoul:  

   - Vai, ce oi multe şi frumoase am! Vai ce oi multe...  

   A doua zi, la fel. A treia zi, badea Gheorghe deschide fereastra şi, 

nemaivăzând nicio oaie, zice:  

   - Vai, unde sunt oile mele?  

   ECOUL: Nu ştiu... Nu ştiu... 

 

  

   Badea Gheorghe în tren, în acelaşi compartiment cu doi tineri 

foarte pisicoşi, de la Cluj spre Braşov. Pe la Câmpia Turzii: 

   FATA: Dragul meu, dar ce mă doare gâtuţul...  

   BĂIATUL: Pot să te pup, draga mea? (O pupă.) Te mai doare?  

   FATA: Nu, puişor, mulţumesc.  

   La Teiuş: 

   FATA: Dragul meu, ce mă doare căpşorul...  

   BĂIATUL: Pot să te pup, draga mea? (O pupă.) Te mai doare?  

   FATA: Nu mă mai doare, puişor.  

   Aproape de Braşov, după ce-şi adună gândurile, badea Gheorghe 

îl întreabă pe băiat:  

   - Auzi, domnule, da’ la hemoroizi, nu te pricepi?  
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   Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea şanţului. Deo-

dată, trece o maşină cu viteză şi călca o găină care se plimba pe 

stradă. Şoferul, speriat, opreşte şi încearcă să-şi repare greşeala 

plătindu-i omului găină. Ridică de jos găina moartă şi se duce spre 

badea Gheorghe care privea nepăsător scena, şi-i spune:  

   - Bade, e a matale găina asta?  

   Badea Gheorghe se uită insistent la găină şi spune oarecum 

încurcat:  

   - No! Io n-am găini aşa late!  

 

  

   Ion cu Gheorghe, la furat cartofi. Vin ei noapte la o livadă, scoate 

o şipcă din gard, intră şi fură. A doua zi, paznicul vede şi se pune să 

aştepte lângă gaura din gard. Seară vin Ion şi Gheorghe iar. Bagă 

Ion capul pe gaură şi paznicul: buf!, una peste faţă. Iese Ion cu 

mâna la gură, zicându-i lui Gheorghe:  

   - Intră tu primul, ca pe mine mă bufneşte râsul!  

 

  

   Într-o zi, badea Gheorghe îşi ia un casetofon la maşină. Peste 

noapte, hoţii îi sparg maşina şi îi fură casetofonul. A doua zi, badea 

îşi cumpără alt casetofon, dar peste noapte se întâmplă acelaşi 

lucru. Supărat, badea Gheorghe nu-şi mai cumpără casetofon. Pe 

seară, pentru a nu-i mai fi spartă maşina, pune pe geam un bilet: 

“Nu are casetofon”. Următoarea zi, în loc de maşină, găseşte un 

bilet pe care scria: “Lasă că îI punem noi”.  

 

  

   Ardeleanul îşi scoate soţia la oraş şi nimeresc într-un club cu 

program de noapte. Începe programul cu fetiţe şi ardeleanul bea 

câteva pahare de vin.  
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   ARDELEANUL (soţiei): Uite, dragă, ce bine arată fetele astea, ce 

suple sunt, nu ca tine, grase ca o batoză.  

   După un timp şi alte câteva pahare de vin:  

   ARDELEANUL (tot soţiei): Uite, dragă, ce trăznet arată fetele 

astea, ce sâni împungători, ce picioare! Nu ca tine, ca o batoză. 

   După încheierea programului, pleacă acasă, unde ardeleanului i 

se face poftă de sex.  

   SOŢIA (respingându-l): Vrei să pornesc batoza pentru un pai?  

 

  

   Ion, întors de la târgul de maşinii de la Gilău, se întâlneşte cu 

Vasile la crâşmă. 

   VASILE: Ioane, cumparatu-ţ-ai maşină?  

   ION: Cumpărat, Vasîi!  

   VASILE: Ce coloare?  

   ION: Poi, mă Vasîi, văzut-ai tu ceriul la apusu' soarelui?  

   VASILE: Văzut!  

   ION: No, ţâţ aşe-i, numa' că verde. 

 

  

   Badea Gheorghe, cu vaca de funie, se grăbea către casă. Un 

Trabant trece pe lângă el şi badea Gheorghe îi face semn să-l ia şi 

pe el la ocazie.  

   - Bade, eu te-aş lua, dar cu vaca ce faci?, îl întrebă şoferul.  

   - O leg de ţeavă din spate.  

   Pornesc ei cu viteza întâi, vaca după ei, schimbă într-a doua, vaca 

după ei. Şoferul, mirat, schimbă într-a treia, vaca după ei. Înciudat, 

şoferul schimbă într-a patra şi accelerează. În sfârşit, şoferul 

observă ceva în neregulă cu vaca şi-i spune ardeleanului:  

   - Bade, vaca matale nu mai poate, scoate limba.  

   - Pe ce parte scoate vaca limba?, întreabă ardeleanul. Pe stânga, 

hai? No, trage oleacă mai pe dreapta, că vrea să ne depăşească. 



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

 285 

  

   Ion şi Gheorghe şi-au cumpărat câte un cal. Ion zice:  

   - Bă, Gheo, io îi tău la calu’ meu o ureche, să-i putem deosebi.  

   Zis şi făcut. În toiul nopţii, Gheorghe se gândeşte: “Bă, da tare fain 

tre să fie un cal fără o ureche!”, şi taie şi el o ureche calului său. A 

doua zi, supărat de ce-a făcut Gheorghe, Ion taie şi cealaltă ureche 

a calului. Peste noapte, Gheorghe se gândeşte: “Bă, da’ fain tre să 

fie un cal fără urechi”, şi taie şi cealaltă ureche. Dimineaţa, Ion zice 

către Gheorghe:  

   - Bă, văd că după urechi nu-i mai putem deosebi şi zic aşa, oricum 

calul meu îi negru şi al tău îi alb... 

 

  

   Trei ardeleni vin cu trenul de la Bucureşti la Cluj. Pe la Ploieşti 

unul zice: 

   - Oof! 

   Pe la Sibiu, al doilea zice: 

   - Oof! Oof! 

   Pe la Alba-Iulia, al treilea zice: 

   - Oof! Oof! Oof! 

   Ajung la Cluj şi primul zice: 

   - No, bine c-am ajuns că, iaca, tăt drumul vorbirăm numai politică! 

 

  

   Un ardelean, într-un magazin, vrea să cumpere un termos. Vânză-

toarea îi arată unul: 

   - Uite, bade, termosul ăsta e foarte bun: vara ţine ceaiul rece, iar 

iarna îl ţine cald. 

   Ardeleanul se scarpină după ureche, nedumerit: 

   - Apăi de, cocoană, dacă zici că-i bun, iaca, l-oi lua. Da’, lămureşte-

mă şi pe mine: de unde nevoia ştie termosu’ ista când îi vară şi când 

îi iarna? 
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   Ion şi Gheorghe pasc oile pe marginea unei prăpăstii fără sfârşit. 

La un moment dat, Ion aluneca şi cade în hău. Gheorghe, speriat, 

începe să-l strige: 

   - Ioaneeee... bă Ioaneee! 

   După un timp, se aude vocea lui Ion: 

   - Ceeee-i, mă, Gheooooo...? 

   - Mă, Ioaneee, ţ-ai rupt vrun picior? 

   - Nuuu, măăă... 

   - Ţ-ai rupt vro mânăăăă...? 

   - Nuuu, măi Gheooo... 

   - Da’ ce-ai păţîîîît...? 

   - Nimic, mă Gheooo... Încă n-am ajuuuuns jos... 

 

  

   Gheorghe e internat în spital, la reanimare, cu mâinile şi picioa-

rele rupte. Ion vine în vizită: 

   - Mă, Gheo, ce-ai păţît, mă? 

   - Apăi, mă Ioane, mergând eu pe un deal am văzut o gaură şi am 

mărs să văd ce-i acolo... 

   - Şi...? 

   - Şi am ajuns la ea şi-am strigat: Uuuu! 

   - Şi...? 

   - Şi din gaură s-a auzit: Uuuu! 

   - Şi...? 

   - Şi am mai strigat odată: Uuuu! 

   - Şi...? 

   - Şi din gaură s-a auzit iar: Uuuu! 

   - Şi...? 

   - Şi... m-a lovit trenul! 
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Funariada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funar a intrat într-un partid maghiar, pentru 

că  nu l-au mai ţinut frânele.  
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   Cică s-ar fi descifrat mesajul de pe una dintre cutiile negre de la 

un avion care a lovit World Trade Center: 

   - Băi, Funare, eşti sigur că asta-i Budapesta? 

 

  

   - Domnulle senator Gheorghe Funar, a decedat un coleg de-al 

dumneavoastră, un parlamentar UDMR, şi vă rugăm să contribuiţi 

la cheta pentru înmormântarea lui. 

   - Alţii cât au dat? 

   - Cam 10.000 lei, în medie. 

   - Luaţi de aici 20.000 lei, cu condiţia să înmormântaţi doi. 

 

  

   Funar intră într-un lagăr de unguri.  

   - Dragii mei, am sa va dau două veşti, una bună şi una rea. Cu care 

sa încep?  

   - Cu cea buna, zic ungurii.  

   Mâine, o jumătate din voi pleacă acasă.  

   - Uraaa! Uraaa! Şi cea rea care este?  

   - Nu se ştie care jumătate din voi pleacă... De la brâu în sus sau de 

la brâu în jos. 

 

  

   Se plimba Funar pe un drum de ţară şi vede un ţăran bând dintr-o 

băltoacă şi îi zice:  

   - Nu bea, mă, că nu-i bună! 

   Ţăranul nu-i răspunse. Funar mai zice odată:  

   -Nu bea, mă, că mori! 

   Ţăranul îl ignoră. Funar repetă a treia oară. Ţăranul îi răspunse:  

   - Mivan?  

   - No bea, mă, că tare-i bună! 



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

 289 

  

   La şedinţa Consiliului Local Cluj, un consilier propune:  

   - Eu zic să mai facem o statuie în oraşul nostru.  

   Imediat vin ideile:  

o Să fie o statuie cu ţăranul român!  

o Să fie ţăranul îmbracat în costum naţional!  

o În mâna dreaptă să aibă o furcă, să se lupte cu 

ungurii!  

o În mâna stângă să aibă un ştreang, să ştie ungurii 

ce-i aşteaptă!  

o Şi în ştreang să atârne un ungur, să fie mesajul 

clar!  

   După o clipă de tacere, vorbeşte primarul Funar:  

   - Bine, dar să schimbăm ungurul în fiecare zi. 

 

  

   Funar se întoarce la Cluj cu maşina de la Bucureşti. Pe la Ploieşti, 

simte o zdruncinătură şi îl întreabă pe şofer ce s-a întâmplat.  

   - Am trecut peste o raţă.  

   - Nu-i nimic, dă-i înainte.  

   Pe la Braşov, iar simte o zdruncinătură şi îl întreabă pe şofer ce s-a 

întâmplat:  

   - Am trecut peste o găină.  

   - Nu-i nimic, dă-i înainte.  

   Pe la Târgu Mureş, se zdruncină iar maşina. Şoferul îi spune că a 

trecut peste un ungur.  

   - Nu-i nimic, dă-i înainte, dă-i înapoi, dă-i înainte, dă-i înapoi...  

 

  

   Q: Ce mesaj are Funar pe celular?  

   A: Pentru limba română, apăsaţi tasta unu, pentru limba ma-

ghiară, apăsaţi pe trăgaci. 
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   În Cluj, invazie de şobolani. Pe străzi, prin case, peste tot. Funar, 

disperat, cere ajutor de la Bucureşti. De acolo i se răspunde:  

   - În câteva zile primeşti un pachet.  

   Vine pachetul, în el era un şobolan alb, micuţ, cu un bilet: 2Dă-i 

drumul prin oraş!”. Dă drumul Funar la şobolan şi în 24 de ore au 

dispărut toţi paraziţii. Sună Funar la centru şi mulţumeşte.  

   După câteva zile, invazie de şoareci. La fel, cere ajutor, primeşte 

pachet cu un şoricel mic, alb, îi dă drumul în oraş şi aşa dispar toţi 

şoarecii.  

   Mulţumeşte iar Funar, şi trimite o nouă solicitare: “Bă, pe acolo 

pe la voi, un ungur micuţ şi alb nu aveţi?”.  

 

  

   Un clujean se confesează vecinului său.  

   PRIMUL CLUJEAN: De mâine nu mai vreau sa lucrez pentru Funar, 

ci pentru UDMR!  

   AL DOILEA CLUJEAN: Dar unde lucrezi?  

   PRIMUL CLUJEAN: La pompe funebre! 

 

  

   Se plimbă peştişorul de aur prin Ungaria şi, la un moment dat, 

ajunge la o mănăstire. Numai preoţi pe marginea râului. Ce se 

gândeşte el:  

   - Mă, părinte, hai să-ţi îndeplinesc o dorinţă.  

   - Vreau să ştiu cine e Dumnezeu!  

   Îi spune peştişorul la ureche, la care preotul se îngălbeneşte, îi ies 

ochii din orbite şi cade lat, ras de infarct.  

   Aşa unu, aşa doi, aşa douăzeci şi doi, până se plictiseşte peştişorul 

şi zice:  

   - Bă, da proşti îs popii ăştia unguri, toţi m-au crezut că Dumnezeu 

e Funar! 
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   Vine o comisie de oameni de afaceri din Ungaria la Cluj. Sunt 

plăcut impresionaţi de ce au văzut aici şi îi propun lui Funar să le 

dea lor Clujul. Funar le spune că nu le poate da Clujul pentru că este 

simbolul Ardealului. Ungurii spun că îi dau tot ce doreşte.  

   FUNAR: Bine, dar cu trei condiţii.  

   Ungurii acceptă.  

   FUNAR: Prima condiţie este să îmi faceţi o statuie în centrul 

Budapestei.  

   UNGURII: Nu putem face asa ceva, pentru că Buda este simbolul 

Ungariei.  

   FUNAR: Daca nu vreţi, nu facem târgul.  

   Ungurii acceptă într-un târziu.  

   FUNAR: A doua condiţie este să puneţi în mâna dreaptă la statuie 

steagul românesc şi în mâna stângă un ungur.  

   Ungurii nu acceptă această condiţie.  

   FUNAR: Dacă nu vreţi, nu facem târgul.  

   Ungurii se sfătuiesc şi se gândesc să pună un ungur bătrân în 

mâna stângă a statuii. Acceptă şi această condiţie şi îl întreabă pe 

Funar care este cea de-a treia condiţie.  

   FUNAR: Să schimbaţi ungurul din jumătate în jumătate de oră! 

 

  

   Laci şi Istvan voiau să fie români. Funar le zice:  

   - Ca eu să vă fac români pe voi, trebuie sa treceţi Someşul, de pe-

un mal, pe ălalalt, şi sunteţi de-ai noştri.  

   Laci spune:  

   - Istvan, io mă duc pe malul ălalalt ţinându-mă de lemnul ăsta 

plutitor, şi cand ajung pe mal, îţi arunc o sfoară.  

   Istvan răspunde:  

   - No bine!  

   Laci ajunge pe celălalt mal. Funar îl face român. Laci dă să plece. 
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   Istvan, de pe malul opus strigă:  

   - Bă, aruncă-mi sfoara, să pot trece!  

   Laci zice:  

   - Ia mai dute-n mă-ta de bozgor!  

 

  

   Funar e pe moarte, la patul său stau adunate toate neamurile, 

colegii de partid... El are o ultimă dorinţă: 

   - Vreau să-mi schimb numele în Funer Gyorgy.  

   Colegii de partid, neamurile, rămân toţi blocaţi. Unul întreabă de 

ce vrea să-şi schimbe numele în unul maghiar, când de atâţia ani 

luptă împotriva maghiarilor.  

   - Mai bine să moară un ungur decât un român, a răspuns Funar. 

  

   Un englez, un francez şi un ungur, într-un avion care se prabuşea.  

   ENGLEZUL: Înger, îngeraşul meu... 

   ÎNGERUL: Sari!  

   Sare englezul, cade într-un lac şi scapă cu viaţă.  

   FRANCEZUL: Înger, îngeraşul meu... 

   ÎNGERUL: Sari!  

   Sare francezul, cade pe o căpiţă de fân şi scapă şi el.  

   UNGURUL: Înger, îngeraşul meu...  

   ÎNGERUL: Sari!  

   Sare ungurul, cade pe pietre şi praf şi pulbere se alege din el.  

   În Rai, ungurul se duce la Dumnezeu şi îi explică ce s-a întâmplat 

cu el. Dumnezeu, supărat, cheamă toţi îngerii, şi îl pune pe ungur 

să-l recunoască pe cel cu pricina. După ce se uită bine, ungurul 

recunoaşte un înger şi îl arată cu mâna:  

   - Ăla-i!  

   Se uită şi Dumnezeu şi îi zice:  

   - Băi, Funare, băi, iar te ţii, bă, de prostii? 
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Minoritatea minorităţilor (ungurii) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţa dintre un ungur şi o virgină  

e că ungurul rămâne  veşnic  ungur. 
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   Un ungur călătorea cu trenul şi la un moment dat citeşte pe 

geam:  

   - E pericoloso sporgersi, nu vă aplecaţi pe fereastră... Bă, da ăştia 

au scris în toate limbile, dar în ungureşte nu... Ce nesimţiţi la ei! 

   - Aaa!... Păi, n-au scris în ungureşte, că voi puteţi să vă aplecaţi! 

  

   Csaby din Târgu Secuiesc se căsătoreşte cu o româncă. Pentru 

noaptea nunţii, tatăl îi dă sfaturi. 

   - Copile, când ajungi în faţa uşii cu mireasa să-l iei în braţe se vadă 

che ungurul e puternic, intri în comera şi-l arunci pe pat cu dispreţ 

ca se vadă che ungurul e mândru, apoi te dezbraci ca se vadă che 

ungurul e şi frumos... şi apoi ştii tu ce trebuie fecut la el..... 

   - Bine tată, zice tânărul. 

   A doua zi, tatăl îl întreabă: 

   - No, cum fecut aseară? 

   - Am luat în braţe in faţa uşii se vadă che ungurul e puternic, am 

aruncat cu dispreţ pe pat se vadă che-i şi mândru, m-am dezbrăcat 

să vadă che ungurul e frumos şi apoi fecut labo in faţa ei! 

   - Eşti nebun! De ce fecut asta? 

   - Se vadă che ungurul e independent şi autonom. 

 

  

   Se întâlnesc doi prieteni, unul român şi unul ungur. Ungurul îi 

povesteşte prietenului ce a păţit: 

   - Dus la mine la restaurant şi vezut una blondine frumos tare: 

perul spicul de la grâu, dinţii morgoritar, ţiţe suliţe! Dus la ea şi zis: 

Vii cu mine la hotelul, dau la tine tot ce vrei! Dus la hotelul, dus la 

camere, ea pus la dezbrecat şi inceput: pune perul spicului in cuiul, 

dinţii morgoritar in poharule, ţiţe suliţe - chirpe! Ioi, chind vezut la 

mine una ca asta zis: Uitat pule acasă! 
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   O unguroaică la magazin:  

   - Biscuiţi este?  

   - Sunt.  

   - Rahat sunt?  

   - Eşti.  

 

  

   Un cioban stătea întins lânga o fântână. După un timp, se apropie 

de fântâna o persoană şi vrea să bea apă. Ciobanul îl avertizează:  

   - Nu bea apă că e otrăvită.  

   Persoana se uită spre cioban şi îi spune:  

   - Ein nem tudom romanok.  

   Atunci ciobanul îi spune:  

   - Bea apă, că e tare bună şi rece.  

 

  

   Seara, în Cluj, Janos şi Pişta ies de la cârciumă. Se aproprie un 

domn în fugă:  

   - Vă rog, spuneţi-mi unde e gara.  

   JANOS: Noi nu ştie.  

   Domnul o ia la fugă pe stradă dezorientat.  

   PIŞTA: Măi Janos, de ce nu spus la el unde e gara? Pierde omul 

trenul.  

   JANOS: Lasă dracului pe el, spune că aici de 2000 de ani şi nu ştie 

unde-i gara.  

 

  

   Legenda spune că primul om care a apărut în Transilvania a fost 

un ungur. Şi, după ce a descălecat de pe cal, să bea apă, când s-a 

întors, nu a mai găsit calul, ci numai un bileţel, pe care scria: 

“Mulţam fain!”. 
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   Janos făcea năzbâtii pe lângă biserica ortodoxă românească. Popa 

îi zice:  

   - Dacă nu eşti cuminte, te botez Ion şi te fac român.  

   Întrucât Janos nu s-a potolit, popa s-a ţinut de cuvânt. Ajuns 

acasă, Janos le spune pe rând tatălui, mamei, surorii: 

   - Pe mine mă cheamă Ion şi sunt român.  

   Familia, unul câte unul, l-a înjurat şi l-a bătut. Rămas singur, micu-

ţul Janos gândeşte:  

   - De zece minute sunt român şi ungurii ăstia împuţiţi au şi început 

să mă persecute.  

 

  

   Ion vine acasa şi îşi anunţă tatăl că se însoară.  

   TATĂL: Foarte bine Ion, mă bucur pentru tine. Cu cine te însori?  

   ION: Cu Janos.  

   TATĂL: Ion, asta nu se poate.  

   ION: Tată, ne iubim şi ne luăm.  

   TATĂL: Ion, nu se poate.  

   ION: Orice ai zice tu, noi tot ne luăm.  

   TATĂL: Ion, ţi-am spus că nu se poate.  

   ION:  Da’ de ce?  

   TATĂL: Păi de aia, că e ungur.  

 

  

   În Ungaria, din cauza numărului foarte mare de pensionari, 

guvernul a hotărât să vină în întampinarea acestora. Pentru a-i 

ajuta, a promulgat o lege care preciza:  

o Pct. 1: Începând cu 1 ianuarie 2009, toţi pensionarii au 

voie să traverseze strada pe culoarea roşie a semaforului.  

o Pct. 2: Dacă până la 1 ianuarie 2010 nu se observă nicio 

modificare, hotărîrea de la punctul 1 devine obligatorie. 
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   Erzsi era servitoare la domni în Cluj. În fiecare joi avea liber şi se 

întorcea acasă seara foarte bine dispusă. Într-o joi seara, domnul o 

întreabă:  

   - Erzsi, ce faci tu joia de vii aşa veselă acasă?  

   - O, domnu’, noi joi întâlnim cu Ildiko, cu Feri şi cu Pişta şi mergem 

pe Feleac şi jucăm de-a ghicitul.  

   - Şi cum e jocul ăsta, Erzsi?  

   - Mergem la căpiţă, noi, fetele, punem capul în căpiţă şi băieţii vin 

pe la spate şi regulează la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. 

Câteodată vine mai mulţi tineri şi noi nu putem ghici şi atunci 

râdem şi râdem, ei regulează la noi până ghicim cine fost.  

   - Măi, Erzsi, e tare interesant jocul ăsta, aş veni şi eu!  

   - Veniţi domnu’, că joia trecut a fost şi doamna şi nu ghicit de şase 

ori!   

 

  

   Cică porneşte războiul între români şi unguri. Ungurii deja inva-

daseră partea de nord-est a României. Se duceau lupte disperate, 

însă fără să avanseze nici una dintre armate. Atunci, unul dintre 

generalii români are o idee: când se apropiau de tranşeele un-

gurilor, fiecare soldat roman striga:  

   - Hei, Janos!  

   Atunci ungurul se ridica în picioare, spunea răspicat:  

   - Da!, şi românul nostru îi trăgea câteva gloanţe. Şi trei zile tot aşa 

o ţinură, până se prinseră ungurii de şmecherie. Un general ungur 

aplică şi el metoda strigând de după tranşee:  

   - Hei, Ioane!  

   Din partea opusă, din tranşee, răspunde românul:  

   - Ion nu e aici... Dar cine îl caută, eşti tu, Janos?  

   Generalul se ridică în picioare şi spune:  

   - Da!  
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   Doi secui în tren. Unul propune celuilalt să intre în fiecare com-

partiment să vadă cine nu ştie ungureşte să-l taie cu briceagul. Intră 

în primul compartiment, pasagerii joacă cărţi.  

   - Ce jucaţi aici?, întreabă unul dintre secui.  

   - Şeptică americană, adică Amerikai hetest, răspunde un călător.  

   - Aceştia ştiu ungureşte, zice secuiul către colegul său, hai să 

mergem mai departe.  

   Intră în al doilea compartiment, unde călătorii toţi joacă cărţi.  

   - Ce jucaţi aici?  

   - Şaizeci şi şase, adica Hatvanhat.  

   - Şi aceştia ştiu ungureşte, hai să mergem mai departe.  

   La fel şi în compartimentul următor.  

   - Ce jucaţi aici?  

   - Popa prostul, adică Tokes Laszlo.  

 

  

   Janos ungurul şi Ion ardeleanul stau de vorbă. Janos întreabă:  

   - Zi, mă, Ioane, că tu eşti om cu carte, ce-i aia apărhaid?  

   - Păi, mă, Janos, toată lumea ştie că înseamnă ura de rasă.  

   - Dar ura de rasă ce-i, mă, Ioane?  

   - Mă, dar tare încuiat mai eşti. Hai s-o luăm băbeşte, să-ţi explic ca 

la şcoală. De exemplu, eu sunt alb şi tu eşti nigger... Şi eu îmi bag 

picioarele în gura ta de ungur împuţit ce eşti tu!  

 

  

   Janos spune că Transilvania e a ungurilor.  

   Ion îl întreabă:  

   - Cum cânta greierii în Transilvania, măi, Janos?  

   - Tri, tri, tri!  

   - Păi, vezi, măi Janos, când vor cânta harum, harum, harum!, 

atunci vom sta de vorbă în chestiunea Transilvaniei.  
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   Q: Într-un lac se zbat doi oameni: unul negru şi celălat alb. Pe care 

îl salvezi mai întâi?  

   A: Pe cel negru, că ăla alb poate să fie ungur.  

 

  

   Un ardelean şi un ungur stăteau de vorbă.  

   UNGURUL: Când venit noi aici in Ardeal nu era nimeni aici. Totul 

era aşa frumos!  

   ROMÂNUL: Da’, mă, tontule, cine crezi ca v-au furat vouă caii de 

n-aţi mai putut pleca?  

 

  

   Q: Cine a scris colinda “O brad frumos”?  

   A: Un ungur, că dacă era român, îi zicea “Un brad frumos”!  

 

  

   Q: Ştiţi voi de ce este rasism în Africa de Sud?  

   A: Albii cred despre negri că sunt unguri.  

 

  

   Ion vine la Istvan cu furca.  

   - Te omor, bă!  

   - Stai, măi Ioane, ce ţi-am făcut?  

   - Bă, voi l-aţi omorât pe Ştefan cel Mare.  

   - Bă, Ioane, asta a fost acum 500 ani.  

   - Da, bă, da’ eu amu am aflat!  

 

  

   Q: Cum se poate caracteriza moartea a o sută de unguri, într-un 

singur cuvânt? 

   A: Puţini.  
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   Ion stătea la graniţa dintre România şi Ungaria. Apare Laci de la 

unguri.  

   ION: 237.  

   LACI: Ce-i cu 237?  

   ION: Vino încoace şi ţi-oi spune.  

   Ungurul nu trece. Vine Laci a doua zi. 

   ION: 237.  

   Laci îl întreabă iară ce-i cu 237.  

   ION: Vino-ncoa şi ţi-oi spune.  

   Ungurul trece, Ion scoate pistolul şi îl împuşcă.  

   ION: 238.    

 

  

   Dacă nu ştiaţi, echivalentul CFR-ului la unguri este MAV-ul.  

   CFR înseamnă: “Cacă-te, Frate Române!”  

   MAV înseamnă: “Mănâncă Acum Vecine!” 

 

  

   Q: Cât ţine o unguroaică căcatul în ea?  

   A: Nouă luni.  

 

  

   Ion e suspectat ca l-a ucis pe vecinul lui ungur. Ion neagă şi poves-

teşte întâmplarea:  

   - Păi, am ieşit eu afară cu o banană ca să moară Istvan de ciudă că 

el n-are şi după aia am aruncat coaja la el în curte. No, a ieşit el afa-

ră în curte, a alunecat pe coajă şi a căzut în furca mea de trei ori...  

 

  

   Doi lucrători de la drumuri vopseau marcaje rutiere cu roşu şi alb.  

   - Dar verde nu puneţi?, întreabă Şoani. 
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   Patru unguri şi patru români pleacă cu trenul de la Cluj la 

Bucureşti. În gară, ungurii îşi iau fiecare bilet, românii îşi iau toţi un 

singur bilet. În tren, când vine naşul, ungurii dau biletele, iar 

românii se ascund în WC. Bate naşul în uşa WC-ului, iese o mână cu 

biletul, îl compostează naşul şi pleacă. La întoarcere, ungurii iau un 

singur bilet, românii nici unul. În tren vine naşul, ungurii se ascund 

în WC. Se aude un ciocănit în uşa, iese o mână cu biletul, cineva ia 

biletul, după care se aude o voce:  

   - Hai, băieţi, c-am făcut rost de bilet...  

 

  

   Un copilaş român modela ceva din căcat în centrul Budapestei. Un 

poliţai ungur trece pe lângă el şi-l întreabă pe băieţel:  

   - Ce modelezi, măi Ioane?  

   - Fac un român din căcat.  

   - Dar tu nu ştii să faci un ungur? îl întreabă din nou poliţistul.  

   - Nu, nene, că nu-mi ajunge căcatul, răspunde puştiul.  

 

  

   Q: De ce sunt unguroaicele din Ardeal aşa sexy?  

   A: Pentru ca sunt U.D.eM.eR.eu.  

 

  

   Pe o şosea din Ardeal, o baltă de sânge.  

   Q: Cum îşi dau seama politiştii dacă a fost ungur sau câine?  

   A: Dacă sunt urme de frână, atunci a fost câine.  

 

  

   Q: Cum numără ungurii perechile la poker?  

   A: O popă, două pope.  
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   Un grup de oameni de mai multe naţii vorbesc despre dificultatea 

unor limbi.  

   - Franceza e oribilă, se plânge francezul. Imaginaţi-vă, noi zicem 

bordo şi scriem Bordeaux!  

   - Păi, şi ce?, zice secuiul. E un nimic faţă de noi, care zicem: 

Allomas şi scriem Gară.  

 

  

   Trupele romane asediau Sarmisegetusa. Ca să o cucerească mai 

uşor, se hotărăsc să sape sub cetate un tunel. Dar tunelul roman se 

intersectează cu tunelurile de aprovizionare ale dacilor. În tunel, 

Traian vede un puşti.  

   TRAIAN: Cum te cheamă pui de dac?  

   Dacul, cât de mic, învăţase deja tacticile de diversiune.  

   PUIUL DE DAC: Attila, Măria Ta!  

   Convins că a ajuns deja în Asia şi neavând forţa necesară să 

susţină şi aici un război, Traian a decis suspendarea activităţilor 

subterane.  

 

  

   A avut loc odată un concurs unde au participat toate naţiunile 

lumii. Românii au ieşit ultimii şi au început să plângă. I-a auzit 

Soarta şi i-a întrebat de ce sunt aşa de trişti.  

   ROMÂNII: Pentru că ne-au depăşit ungurii!   

 

  

   Un ungur şi un român încercau să treacă graniţa, când un paznic 

aude un fâsăit.  

   PAZNICUL: Care eşti acolo, mă?  

   ROMÂNUL: Miau, miau!  

   UNGURUL: Da, da, nu e nimeni, decât o mâţă!  
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   Pe graniţa dintre România şi Ungaria îşi făceau datoria un grănicer 

român şi unul ungur. La un moment dat, cei doi văd o raţă care 

zbura chiar pe fâşie. Trag amândoi în acelaşi timp, raţa cade la mij-

loc. Care să o ia?!  

   ROMÂNUL: Băi ungure, hai să ne tragem în cur şi care rezistă cel 

mai mult ia raţa!  

   UNGURUL: Bine, măi, române, începe tu!  

   Se apucă românul nostru de treabă şi îl ţine pe ungur aşa vreo 

şapte zile. La un moment dat, se opreşte şi zice:  

   - Măi ungure, ştii ceva? Ia tu raţa! 

 

  

   O unguroaică stă la ocazie în Aiud. Opreşte un TIR, se deschide 

uşa, iar femeia întreabă, într-o română stricată: 

   - Sui pe mine pine la Turda? 

   TIRISTUL: Sui pe tine şi până la Cluj, dar cine ţine de volan? 

 

  

   Discuţie între doi prieteni.  

   ION: Mă, Vasile, televizorul tău prinde ungurii?  

   VASILE: Nu, mă, Ioane! Dar, dacă există vreun televizor care să 

prindă ungurii, io-l cumpăr pe ăl mai mare!  

 

  

   Era odată un râu care despărţea România de Ungaria.  

   Pe malul românesc, românul avea o recoltă sărăcăcioasă, iar pe 

malul unguresc, recolta ungurului era bogată.  

   Românul îl întreabă atunci pe ungur:  

   - Tu de ce ai aşa recoltă şi eu nu?  

   - Eu u.d.m.r.eu, eu u.d.m.r.eu. 
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   La o şcoală cu elevi cu majoritate românească se înscrie un elev 

ungur, pe nume Pişti.  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Vezi tu, Pişti, noi suntem majoritatea români; te 

vom boteza cu un nume românesc: Ştefăniţă.  

   Vine Ştefăniţă acasă, unde tatăl său îi zice pe ungureşte:  

   - Pişti, du-te şi mănâncă.  

   Copilul tace mâlc. Tatăl îl bate bine, dar copilul rămâne mut. Cu 

maică-sa, aceeaşi poveste.  

   A doua zi, vine copilul la şcoală vânăt la faţă şi bătut bine.  

   ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar ce-ai păţit, Ştefăniţă, că araţi aşa? 

   ŞTEFĂNIŢĂ: M-au bătut doi unguri. 

  

  

   Q: Ştiţi de ce sunt ungurii vecini cu noi?  

   A: C-aşa le trebuie! 

 

  

   Q: Cum se uită un român la un ungur?  

   A: Cu un singur ochi, prin lunetă.   

 

  

   Gheorghe şi Imre, prieteni tare buni, se duc într-o seară la birt să 

bea ceva şi ei ca şi oamenii. După câteva pahare, aştia doi încep să 

se certe pe tema Ardealului. Imre că Ardealul e al ungurilor, Gheor-

ghe că e al românilor şi ies ăştia doi afară să se bată. Afară cântau 

greierii, la care Gheorghe îl întreaba pe Imre:  

   - Mă!, ia spune tu, mă, cum cântă greierii?  

   - Gri, gri, gri...  

   - Noa, vezi, mă? Când or cânta greierii szürke, szürke, atunci o fi 

Ardealul a vost, până atunci e a’ nost!   
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Majorităţi naţional-globale (moldovenii) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singura explicaţie posibilă pentru faptul că 

moldovenii nu iau niciodată SIDA este aceea că 

are şi SIDA mândria ei.  
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   Moldoveanul are patru viteze:  

 viteza a 4-a: înşet; 

 viteza a 3-a: înşetişor; 

 viteza a 2-a: tăt pi loc, pi loc, pi loc; 

 viteza 1: razamat. 

 

  

   Un om mergea cu trenul prin Moldova. Cu el în compartiment, un 

moldovean. Se apropie de gara Oituz şi omul nostru deschide fe-

reastra, să privească gara. 

   MOLDOVEANUL: Mărăşeşti... 

   OMUL: Oituz! 

   MOLDOVEANUL: Mărăşeşti! 

   OMUL (convins): Ba-i Oituz! 

   MOLDOVEANUL (înfuriat): Închidi bre jiamu, că mă răşeşti! 

 

  

   OLTEANUL: Bă, la voi morţii se îngroapă cu popa? 

   MOLDOVEANUL: Nu, la noi popa ramâni afarî. 

 

  

   Q: Cum îţi dai seama că moldoveanul e ginerică?  

   A: Are trening nou!  

 

 

   Q: Cum se spune pe moldoveneşte non stop? 

   A: Dieschis vieşnic.  

 

 

   Q: Ce sunt mai mulţi moldoveni pe o bancă?  

   A: Perie de sârmă!  
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   Un moldovean invită o tânără la un bar.  

   MOLDOVEANUL: De care şeri?  

   TÂNĂRA: Şeri matale.  

   Cei doi beau câteva pahare de cherry.  

   MOLDOVEANUL: Ce divină eşti!  

   TÂNĂRA: De vină eşti matale!  

 

 

   Q: Din ce este făcută o bombă?  

   A: Din moldoveni şi din olteni. Când bomba explodează, moldo-

venii bubuie, iar oltenii se împrăştie. 

 

 

   Q: De ce cântă Sofia Vicoveanca că în Moldova îs numai flori?  

   A: Pentru că toate buruienile au venit în Banat.   

 

 

   Q: Cum spun moldovenii la penalty?  

   A: Pleznitură di osândî.  

 

 

   Q: Ştiţi ce-i ăla piron?  

   A: Locul unde rămân moldovenii când pleacă trenul. 

 

  

   Q: Ce reprezintă un lift plin cu moldoveni?  

   A: O cutie cu electrozi! 

 

  

   Q: Cum îşi fac molodovenii vânt?  

   A: Ţin evantaiul şi dau din cap! 
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   OLTEANUL: Moldovene, ai poze cu nevastă-ta goală?  

   MOLDOVEANUL: Nu.  

   OLTEANUL: Şi... nu vrei?! 

 

  

   Q: Care este ultimul popor migrator din România? 

   A: Moldovenii, că au invadat toate provinciile. 

 

  

   Doi moldoveni, Vasile şi Ion, merg la oraş şi intră într-un cafe-bar.  

Văd pe lista de meniu cafea. Vasile îl întreabă pe Ion:  

   VASILE: Ai băut cafea vreodată?  

   ION: Nu.  

   VASILE: Na, hăi să biem!  

   Comandă două cafele. Ion dă cafeaua peste cap din prima şi în-

cepe să lăcrimeze.  

   VASILE: De ce lăcrimezi?  

   ION: Că nu-i aici tata, să guste şi el.  

   Vasile dă şi el cafeaua peste cap, şi începe şi el să lăcrimeze.  

   ION: Dar tu de ce lăcrimezi?  

   VASILE: Că nu-i aici mă-ta să-mi bag ceva-n ea, că nu mi-ai zis că-i 

fierbinte cafeaua! 

 

 

   Q: Cum spun moldovenii la corner?  

   A: Pălitură di ungher. 

 

 

   Q: Cum se numeşte pe moldoveneşte piure-ul de cartofi? 

   A: Barabuli bătuşiti. 

 



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

 309 

  

   - Îmi este cu neputinţă să vă căsătoresc, explică ofiţerul stării 

civile moldoveanului. Mireasa nu are decât 17 ani şi ai nevoie de 

consimţământul tatălui!  

   - Păi cine credeţi că e individul care stă lângă uşă cu puşca în 

mână!?, răspunde ginerică. 

 

 

   Q: Ce sunt gardienii publici în Moldova?  

   A: Poliţai repetenţi!  

 

 

   Q: Care e bancul cu IBM la moldoveni? 

   A: Ai biem o biere! 

 

 

   Q: Cum zic moldovenii către "Războiul stelelor"? 

   A: Gâlşiavă pi şer. 

 

  

   Banc cu moldoveni, din două cuvinte: Moldoveanul, student. 

 

  

   Moldoveanul, la facultate, întârzie la un curs.  

   - Băiete, să ştii că te-am pus absent.  

   - Vă rog să mă ştergeţi, dom’ profesor, că am fost la closet.  

   - Cere-i asta decanului, că eu nu am voie...   

 

 

   Q: Ce fel de anunţuri se difuzează la metroul moldovenesc? 

   A: Păzia, că sî lichiesc uşili. Urmiazî staţia Primăvierii, cu podişca pi 

pârtia driaptî. 
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   Q: Cum ceri la un restaurant moldovenesc creier pane? 

   A: Mimorie di porc prăjită. 

 

  

   Culai era în vorbe cu Tanţa. Se întâlnesc în centrul Bârladului:  

   - Tanţo, fă, ce blugi frumoşi ai!  

   - Îmi place să umblu în blugi, mă, Culai!  

   - Da?! Atunci umbla şi în ai mei, te rog frumos! 

 

 

   Q: Cum îl numesc moldovenii pe Mihai Viteazul? 

   A: Mihăiţă Bătăiosu.  

  

  

   Vin doi moldoveni din Siberia de la lucru şi se opresc la Moscova. 

   PRIMUL MOLDOVEAN: Hai să mergem la o casă de toleranţă, 

punem fiecare câte 5 ruble, ca să nu stăm degeaba pe aici.  

   Sună ei la uşa bordelului, iese bodigardul şi-i întreabă câţi bani au. 

Ei spun că au 10 ruble.  

   BODIGARDUL: De 10 ruble frecaţi-vă unul pe altul.  

Peste o oră, moldovenii sună din nou. 

   BODIGARDUL: Ce, n-aţi înţeles ce v-am spus?  

   AL DOILEA MOLDOVEAN: Păi, ne-am frecat, dar cui să dăm banii? 

 

 

   Q: Cum îi spune moldoveanul nevestei sale să se dezbrace?  

   A: Dezizolează-te! 

 

 

   Q: Care-i treaba la Suceava? 

   A: Bei, mănânşi şi stai dijeaba. 
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   Trei moldoveni se mută la oraş. Se întâlnesc după o perioadă de 

timp şi îşi împărtăşesc experienţele.  

   PRIMUL MOLDOVEAN: Ce bine era la ţară, mă! Pe jos, scândurile 

erau drepte şi puteam liniştit să merg dintr-un capăt în altul al 

camerei. Aici, la oraş, ameţesc să tot urmăresc şipcile alea mici de 

pe jos...  

   AL DOILEA MOLDOVEAN: În fiecare seară când vin acasă trebuie 

să scol din somn trei vecini pentru că pe lift scrie: “Numai pentru 

patru persoane!”...  

   AL TREILEA MOLDOVEAN: Eu sunt cel mai năpăstuit. De fiecare 

dată când mi se făcea sete acasă mă duceam la cişmea şi beam 

după poftă. Acum mă duc, trag de funie, şi, până să pun gura la apă, 

se şi termină şi trebuie să aştept iar să se umple găleata, iar trag de 

funie, dar tot aşa păţesc!...  

   CONCLUZIE 1: Numai moldovean să nu fii! 

   CONCLUZIE 2: Numai moldovean la oraş să nu fii! 

 

  

   O moldoveancă în gară:  

   - Un bilet la vişău!  

   - 20 de lei.  

   - Aoleo, mai ghini fac în sacoşă... 

 

 

   Q: Care-i deviza moldoveanului? 

   A: Viaţa-i scurtî. Dacă tot n-o putem lunji, hai s-o faşim lată! 

 

 

   Q: Cum se numeşte pe moldoveneşte "camera ascunsă"? 

   A: Camera chitită. 
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   În tramvai, în Bucureşti, se deplasa un bătrân moldovean, care, 

fiind aşezat, i s-a deschis fermoarul la blugi. O domnişoară îi atrage 

atenţia şi-i spune:  

   - Moşule, ţi s-a deschis magazinul.  

   - Da? Dar ia uită-te, directorul este acolo?  

   - Nu se vede, e doar un moldovean beat culcat pe doi saci.  

 

  

   Un moldovean, după vreo patru ani de lucru în Italia, se întoarce 

în patria-mamă. Într-o seară, se duce în vizită la un cumătru. Ia o 

sticlă de Martini şi nişte banane pentru fiul cumătrului. Stau ei la 

masă, beau, mănâncă, discuţii de viaţă. La un moment dat, vine 

băiatul, ia o banană de pe masă şi o mănâncă cu tot cu coajă. Omul, 

în gândul lui: “Să-i zic ceva? O să pară că am fiţe şi o să se supere”. 

Peste o bucată de timp, copilul mai ia o banană şi o mănâncă tot cu 

coajă. Omul se gândeşte să nu i se facă rău şi-i zice cumătrului: 

   - Auzi, cumetre, dar băiatul tău nu mănâncă corect bananele.  

   Cumătrul, jignit, îi strigă copilului: 

   - Dumnezeii mă-tii de copil! Cu pâine ţi-am zis! Cu pâine! 

  

  

   Un moldovean vine cu capra la vecinul său.  

   - Bagă, vecine, şi capra mea în ţarc la tine!  

   - Io o bag, vecine, da' a mai fost o capră.  

   - Nu-i nimic, dă-i o ţelină ţapului şi să vezi ce merge treaba!  

   Trece un timp şi capra fată. Se întâlnesc cei doi vecini iar.  

   - Ce faci vecine, ai văzut că a fătat capră?  

   Niciun răspuns.  

   - Ce-i vecine, de ce nu-mi răspunzi, te-ai supărat pe mine?  

   - Cum să nu mă supăr, că acum nevasta m-a pus să mănânc numai 

ţelină.  
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   O moldoveancă merge la medic spunând că se simte tare rău, ca o 

dor toate.  

   - Domnişoară, îi spune doctorul, ca să-mi dau seama de ce boală 

suferiţi, trebuie să vă fac analize la urină, la scaun şi la sânge.  

   - Bine, domn' doctor. Atuncia vă las chiloţii. Aveţi acolo tot ce vă 

trebuie.   

 

  

   Vine un străin la o bibliotecă din Chişinău şi cere:  

   - Am nevoie de o carte despre oamenii deştepţi ai Moldovei.  

   Bibliotecara zice:  

   - SF-urile sunt la al doilea etaj. 

 

  

   Moldovencele sunt supranumite nuci pentru că se nasc în Moldo-

va şi se sparg la Bucureşti. 

 

  

   Un moldovean se duce la pescuit de copcă la Moscova. Ajunge el 

pe un lac îngheţat şi încearcă să spargă gheaţa. Deodată, se aude o 

voce:  

   - Băi, nu mai sparge gheaţa! 

   Se scoală el se uită împrejur, nimic. Vocea se mai aude odată:  

   - Băi, nu mă sparge gheaţa!  

   Se mai ridică odată, se mai uită împrejur, tot nimic. Continuă 

spartul gheţii. A treia oară se mai aude vocea:  

   - Băi, nu mai sparge gheaţa! Ce-ţi tot spun?  

   Moldoveanul se ridică şi întreabă:  

   - Care vorbeşte, măi, cruşea mă-sii?  

   Vocea:  

   - Directorul Patinoarului!  
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   Era odată un moldovean şi cu un ardelean. Moldoveanul venea de 

la o plimbare şi se întâlneşte cu ardeleanul.  

   Ardeleanul îl întreabă:  

   - Unde ai fost, moldovene?  

   - Păi, am fost la furat.  

   - Şi ce ai furat?  

   - Păi, am furat avioane.  

   - Şi cum le-ai furat, că avioanele sunt foarte mari.  

   - Bă că proşti mai sunteţi voi, ardelenii, nu gândiţi un pic, eu nu 

fur avionul când îi pe pistă, că e foarte mare. Eu îl fur când îi sus, că 

atunci e foarte mic şi îl iau şi îl bag în buzunar. 

  

  

   Moldovenii împerechează ariciul cu şarpele pentru a obţine sârmă 

ghimpată.  

 

  

   Dumnezeu împarte daruri. Moldoveanul ajunge ultimul şi i se 

spune:  

   - Ai ajuns ultimul şi nu au mai rămas decât frumuseţea şi prostia. 

Ce alegi?  

   - Apoi Doamne, frumuseţea-i trecătoare...  
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Majorităţi naţional-globale (oltenii) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltenii au capul mic pentru că  gândesc 

concentrat. 
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   Q: De ce arabii au cămile, iar românii olteni?  

   A: Arabii au ales primii.    

  

  

   Q: De ce nu mănâncă oltenii castraveţi muraţi?  

   A: Pentru că nu le încape capul în borcan.  

 

  

   Q: De ce se rupe banca atunci când se aşează un oltean?  

   A: Cel mai inteligent cedează. 

  

  

   Q: De ce manâncă oltenii fasole?  

   A: Ca să-şi dea aere.  

 

  

   Q: De ce sunt oltenii muzicanţi?  

   A: Pentru că dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa".  

 

  

   Q: De ce râd oltenii când fulgeră?  

   A: Cred că sunt fotografiaţi.  

 

  

   Q: Ce face olteanul când nu are ce face?  

   A: Se dezbracă şi îşi păzeşte hainele. 

 

  

   Q: De ce sunt oltenii asemănaţi cu telefoanele publice?  

   A: Pentru că trebuie să dai cu pumnul în ei ca să la pice fisa.  
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   Un oltean şi un ardelean în tren.  

   Strănută olteanul, ardeleanul zice: “Sănătate, numai bine!”.  

   Stănută din nou olteanul, ardeleanul zice: “Să ai tot ce-ţi doreşti, 

sănătate, noroc!”.  

   Strănută şi ardeleanul, olteanul zice: “Răcişi, firea-i a dreacu’!”.  

 

  

   Un oltean, în căutarea unei slujbe de gunoier, se află faţă în faţă 

cu un posibil angajator. Angajatorul îl întreabă:  

   - Şi cam la ce salariu vă gândiţi?  

   - Păi, cred că în jur de 120.000 pe an ar fi bine, dar mai putem 

negocia.  

   - Staţi să vă prezentăm oferta noastră: Salariul de 150.000, plus 

maşină, telefon mobil, casă, 3 luni vacanţă.  

   - Cred că glumiţi, nu?  

   - Doar tu ai început primul!  

 

  

   Doi olteni, în vacanţă cu cortul. La trei dimineaţa:  

   - Marine!  

   - Ce?  

   - Deschide ochii şi spune-mi ce vezi?  

   - Cerul.  

   - Şi?  

   - Şi luna.  

   - Şi?  

   - Şi Carul Mare.  

   - Şi?  

   - Şi Carul Mic.  

   - Şi?  

   - Şi... Dar noi nu eram în cort? 
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   Cele 7 minuni din Caracal:  

o S-a construit un bloc şi s-a uitat macaraua în 

interior.  

o A luat foc sediul pompierilor.  

o S-a furat uşa poliţiei.  

o Brutăria e construită pe Strada Foametei.  

o Cimitirul e pe Strada Reînvierii.  

o Există o singură şcoală şi se numeşte Şcoala nr.2. 

o Cine ştie cea de-a 7-a minune e rugat să sune la 

numărul afişat pe ecran şi veţi primi gratuit şi fără 

tragere la sorţi o surpriză care vă protejează.  

 

  

   Q: De ce se feresc oltenii să doarmă pe paie sau în fân?  

   A: Ca să nu ia foc atunci când le-o scăpăra mintea.  

 

  

   Un oltean se întâlneşte cu un ardelean care ducea o capră legată.  

   - Unde duci boul ăla?, întreabă olteanul.  

   Contrariat, ardeleanul se uită spre animal, temându-se de o şotie, 

după care ripostează:  

   - Eşti chior, nu vezi că-i capră?  

   - Păi, eu cu capra vorbeam...  

 

  

   Q: Cum fac oltenii lapte praf?  

   A: Aruncă o vacă din avion. 

 

  

   Q: De ce au oltenii casa rotundă?  

   A: Să nu-i vorbească lumea pe la colţuri. 
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   Aflat la o rudă în Bucureşti, un oltean iese dimineaţa pe balcon să-

şi scuture rogojina. Din neatenţie, se apleacă prea mult şi cade.  

   Speriaţi, trecătorii se adună în jurul lui.  

   - Ce s-a întâmplat?, întreabă unul.  

   - Nu ştiu, neică. Abia picai şi eu, răspunse olteanul.  

 

  

   Q: De ce sunt oltenii zgâriaţi pe faţă de Crăciun?  

   A: Pentru că atunci mănâncă şi ei cu furculiţa.  

 

  

   Q: De ce au oltenii ceasuri mecanice?  

   A: Fiindcă au auzit ca Tic-Tacul face bine la respiraţie.  

 

  

   Q: De ce au oltenii cămaşa în carouri?  

   A: Ca să joace puricii şah pe ea.  

 

  

   Q: De ce oltenii îşi iau scara cu ei când pleacă la drum?  

   A: Fiindcă sunt proşti de dau în gropi.  

 

  

   Q: Ce-au făcut oltenii cand au apărut franzelele?  

   A: Le-au mâncat cu pâine.  

  

  

   Un oltean vine acasa beat criţă şi se culcă cu căciula pe cap. Pe la 

miezul nopţii, se trezeşte, pune mâna în cap şi-şi spune surprins:  

   - Măi, mare minune. M-am culcat chel şi m-am trezit cu părul 

vâlvoi.  
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   Q: De ce oltenii nu au reuşit niciodată să facă un pod peste Jiu?  

   A: L-au început de-a lungul. 

 

  

   Q: Ce a zis olteanul când a văzut Marea Neagră? 

   A: Muică, ce de jii! 

 

  

   Q: De ce vor oltenii să aibă vaca precum girafa?  

   A: Ca să pască la vecini şi s-o mulgă ei.  

 

  

   Q: De ce fac oltenii mămăliga în tigaie?  

   A: Ca să încapă în diplomat.  

 

  

   Soţia lui Mandache, oltean de la mama lui, discută cu o prietenă:  

   - Mâine e ziua lui bărbatu-meu şi nu ştiu ce cadou să-i iau!  

   - Cumpără-i o pălărie.  

   - Nu, că asta i-am luat anul trecut.  

   - Cumpără-i atunci o carte.  

   - Nu, că mai are una.  

 

  

   Un domn într-un tren. La un moment dat, trenul opreşte într-o 

gară. Nemaifiind nimeni în compartiment, domnul sare la geam dis-

perat şi întreabă pe cineva de pe peron:  

   - Dom’le, dom’le, nu te supăra, aici e Caracal?  

   La care cel de pe peron, uitându-se direct în ochii celuilalt, cam cu 

sictir, aşa, răspunde:  

   - Bine, mă, că eşti tu deştept! 
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   Se duc oltenii la primăriţa din Craiova, să capete permisiunea să 

doarmă şi ei pe cearşafuri, ca toată lumea, că până atunci dormeau 

pe rogojini.  

   - Bine, zice primăriţa, vă dau voie să puneţi aşternut, dar în prea-

labil să vă spălaţi pe picioare.  

   Un oltean nedumerit întreabă:  

   - Dar dacă n-avem prealabil, putem să ne spălăm în lighean?  

 

  

   Q: De ce au oltenii soba în mijlocul casei?  

   A: Ca să zică că au încălzire centrală. 

 

  

   Dacă puricii ar străluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din 

avion ca Las Vegas-ul.  

 

  

   Q: Cum prinde un oltean un iepure?  

   A: Se bagă sub un tufiş şi face pe morcovul.  

 

  

   Un oltean emigrant aterizează la Aeroportul din Montreal.  

VAMEŞUL: Bonjour, monsieur ! Comment ça va?  

OLTEANUL: Eu nu sunt Sava, eu sunt Popescu.  

 

  

   Doi olteni taie o bombă cu fierăstrăul. 

   Vine un ardelean şi zice:  

   - Băăă, voi sunteţi nebuni? Nu vă e frică că expodează?!  

   Oltenii:  

   - Nu-i nimic, că mai avem una... 
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   Q: De ce nu plantează oltenii flori în faţa casei?  

   A: Ca să nu le facă nevestele copii din flori.  

 

  

   Q: De ce fug oltenii după salvare în noaptea de Înviere?  

   A: Ca să sărute crucea! 

 

 

   Q: De ce pun oltenii televizorul pe pat când e meci?  

   A: Ca să cadă portarul pe moale.  

 

  

   Q: De ce împerechează oltenii cioara cu peştele?  

   A: Ca să aibă icre negre.  

 

 

   Q: De ce ţin oltenii oile în beci?  

   A: Ca să aibă măsline la rece.  

 

  

   Q: De ce au oltenii steag în faţa casei?  

   A: Că li se flutură de ăia care spun bancuri despre ei.  

 

  

   Q: De ce nu se spală oltenii pe dinţi?  

   A: Pentru că nu le încape săpunul în gură!  

 

  

   Q: Cum îşi învaţă un oltean copilul să meargă cu metroul?  

   A: Îl plimbă cu roaba în pivniţă! 
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   S-au gândit oltenii să-şi mărească teritoriul şi s-au adunat cu toţii 

lângă un munte şi s-au apucat să-l împingă. De atâta împins, li s-a 

făcut cald şi şi-au dat căciulile jos, continuându-şi activitatea.  

   Un moldovean ce trecea pe acolo, văzând atâtea căciuli la un loc, 

puse mâna şi le adună, văzându-şi de drum după aceea.  

   La un moment dat, un oltean se uită înapoi şi zise:  

   - Bă, am împins destul, că, uit,e nu se mai văd căciulile!  

 

  

   Ion şi Vasile se întorc de la câmp şi trec şoseaua pe la Băileşti. Ion 

mâna caii, Vasile stătea în căruţă şi se uita înapoi.  

   - Ioane, bă, a trecut un motociclist fără cap!  

   - Taci, măi Vasile, că minţi!  

   Peste două minute, iară:  

   - Ioane, iar a trecut un motociclist fără cap!  

   Ion se întoarce, se uită împrejur, face constatarea de rigoare şi 

zice:  

   - Măi Vasile, trage, mă, coasa aia în căruţă!  

 

  

   Doi olteni se întâlnesc. Unul îi spune celuilalt:  

   - Bă, Ioane, bă! Ai vândut vaca?  

   - Am vândut-o, ce să fac.  

   - Şi cât ai luat pe ea?  

   - Vreo 2.000 de lei.  

   - Parcă spunea un om că-ţi dă 1.000 de lei.  

   - Da, dar tot el a zis că vaca-i uzată.  

 

  

   Q: De ce se îngroapă oltenii în picioare?  

   A: Să fie primii la înviere! 
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   Un oltean se duce la doctor şi cere un tratament pentru reuma-

tism. Nemulţumit că a primit numai medicamente, îl întreabă pe 

doctor:  

   - Nu mai sunt şi alte tratamente, domn’ doctor?  

   - Ba da, ar mai fi şi împachetările cu nămol!  

   - Şi, ajută la ceva?  

   - Nu, dar te obişnuieşti cu pământul!  

 

  

   Q: De ce împerechează oltenii oaia cu pisica?  

   A: Ca să obţină lâna gata toarsă!  

 

  

   Q: Cum verifică un oltean dacă nevastă-sa e gravidă?  

   A: Îi bagă prazul în păsărică şi vede dacă e muşcat sau nu!  

 

  

   La un târg internaţional, standul românesc s-a nimerit să fie vecin 

cu standul japonez. În delegaţia românească erau numai olteni. În 

fiecare dimineaţă, japonezii se sculau la ora 5. Făceau curat şi 

trebăluiau până noaptea târziu. Oltenii se sculau la prânz şi-o 

ţineau tot într-o petrecere.  

   Într-o zi, un oltean întreabă un japonez:  

   - Bă ochienatule, de ce munciţi, bă, voi, toată ziua ca nişte draci?  

   JAPONEZUL: Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce vă sculaţi la 

prânz şi-o ţineţi tot într-o petrecere?  

   OLTEANUL: Pentru că pe noi ne doare-n cur de Japonia.  

 

  

   Q: De ce sunt îngropaţi oltenii cu lămâie la cap?  

   A: Să nu i se facă greaţă pământului.  
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   La un concurs internaţional al producătorilor de materiale din 

cauciuc, au rămas în finală un american şi un oltean.  

   Americanul, ca să se departajeze, spune astfel:  

   - Noi producem din cauciuc bretele de pantaloni, atât de pu-

ternice, încât, atunci când un om a căzut de la etajul 90, s-a agăţat 

cu bretelele de o antenă de televizor de la etajul 3, s-a balansat de 

câteva ori şi a putut fi salvat.  

   OLTEANUL: Onorat juriu, asta e nimica toată. Un cetăţean de la 

noi, încălţat cu nişte adidaşi produşi de noi, a căzut de la etajul 4. 

Cetăţeanul s-a făcut praf, dar adidaşii n-au avut nimic.  

 

  

   Q: Ce desparte Oltul?  

   A: Râsul lumii de restul lumii!!  

 

  

   Q: De ce pun oltenii televizorul pe sobă?  

   A: Ca să nu răcească artiştii.  

 

  

   Într-o bună zi, hotărăşte olteanul nostru să meargă la paraşutism. 

Sare din avion împreuna cu ceilalţi olteni, dar nu i se deschide para-

şuta. Dintr-o dată, observă că mai era unul fără paraşută, şi, în 

culmea bucuriei că nu e singurul, îl întreabă:  

   - Bă! Nici ţie nu ţi s-a deschis paraşuta?  

   - Nu, mă! Eu vin de jos, cu butelia! 

 

  

   Q: Cum fac oltenii să scape de muşte?  

   A: Urcă mâncarea în pod şi le ia scara.  
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   Q: Cum vopseşte olteanul gardul?  

   A: Repede, repede, să nu se termine vopseaua.  

 

  

   Q: De ce-şi fac oltenii casa rotundă?  

   A: Ca să nu-i pândească duşmanii de după colţ!  

 

  

   Q: De ce încrucişează oltenii lubeniţa cu purecii?  

   A: Ca să-i sară sâmburii!  

  

  

   Q: De ce au oltenii coatele ascuţite?  

   A: Să-şi facă loc printre fraieri!  

 

  

   Q: Cum se deosebeşte mirele la o nuntă de olteni?  

   A: Are tenişi noi.  

 

  

   Q: Cum îşi fac oltenii gardurile?  

   A: Pun câte un stâlp şi scriu etc.  

 

 

   Q: Ştiţi de ce oltenii îşi ţin TV pe dulap?  

   A: Ca să se uite sub fuste la actriţe.  

 

  

   Q: Cum se încheie oltenii la pantofi?  

   A: Îl pun pe stângul pe gard şi se încheie la dreptul. 
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   Vine un oltean în Bucureşti şi intră în cel mai mare supermarket.  

   - Făină aveţi?  

   - Nu avem, răspunde vânzătoarea.  

   Olteanul începe s-o înjure. Faza se repetă trei zile la rând. Vânză-

toarea, disperată, dă telefon la Poliţie şi povesteşte întâmplarea.  

   - Nici o problemă, domnişoară, dacă-i oltean, îl aranjăm noi.  

   Următoarea zi, vine olteanul şi întreabă:  

   - Orez aveţi?  

   Vânzătoarea răspunde negativ, sigură că-l vor prinde poliţaii: 

   - Bine, atunci rămâne ce-am zis ieri şi alaltăieri! 

 

  

   Un oltean merge pentru prima dată la oraş şi aude şi el de SIDA. 

Merge înapoi în sat şi se duce la gardul vecinului şi-l întreabă:  

   - Mă, vecine, tu ai SIDA?  

   Stă vecinul nostru şi se gândeşte: “Dacă-i spun că am, îmi cere să-i 

dau; dacă-i spun ca n-am, zice că nu-s om gospodar”. După ce se 

gândeşte bine de tot, răspunde:  

   - Am, dar numa’ puţin mi-o rămas pe fund.  

 

  

   Q: De ce şi-au cumpărat toţi oltenii tractoare?  

   A: Pentru că şi-au trimis boii la facultate.  

 

  

   Q: De ce nu se îneaca oltenii?  

   A: Pentru că au capetele goale şi plutesc.  

 

  

   Q: Cum a murit un oltean bând lapte?  

   A: A căzut vaca peste el! 
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   Un american, un rus şi un oltean se laudă în faţa unui juriu 

internaţional cu ce-i mai deosebit la ei în ţară.  

   AMERICANUL: Mă, noi facem niŞte lifturi meseriaşe care merg în 

sus, în jos, în stânga, în dreapta, în diagonală, ce mai, vă daţi seama 

ce clădiri avem!  

   RUSUL: La noi creşte un porumb, că, dacă te urci pe cal şi ridici 

mâna, nu te vezi!  

   OLTEANUL: La noi în sat este unul care are un penis de 50 cm!  

   Juriul hotărăşte să le dea de băut ca să spună adevărul. După ce 

beau:  

   AMERICANUL: Ei, am exagerat, lifturile noastre merg doar sus, jos, 

stânga, dreapta.  

   RUSUL: Şi eu am exagerat puţin, dacă stai pe cal, dar nu ridici 

mâna, nu te vezi din porumb.  

   OLTEANUL: La noi în sat chiar este unul care o are de 50 cm!  

   Juriul, care tot nu crede, le mai dă de băut.  

   AMERICANUL: Da, mă, am exagerat, lifturile noastre sunt ca ori-

care altele, merg în sus şi-n jos!  

   RUSUL: Porumbul nostru este normal, dacă mergi prin el te vezi, 

nu te vezi...  

   OLTEANUL: Ei, am minţit, omul cu penisul de 50 cm nu-i de la noi, 

e din satul vecin!  

 

  

   Q: Ce a spus olteanul când a văzut un câine alb?  

   A: Uite un câine nou-nouţ!  

 

  

   Q: De ce au oltenii gâtul lung?  

   A: Ca să se uite peste Carpaţi, în Ardeal, după posturi!  
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   Doi olteni, Ion şi Gheorghe, vroiau să sape o groapă pentru a sădi 

un pom. Sapă oltenii noştri ce sapă şi la un moment dat Ion îl 

întreabă pe Gheorghe:  

   - Bă Gheorghe, dar noi ce facem cu mormanul ăsta de pământ 

care s-a strâns?  

   - Bă Ioane, nici atât nu te duce capul? Păi, săpăm o altă groapă, pe 

care o umplem cu pământul din prima groapă.   

 

  

   Q: Cum scapă oltenii de muşte?  

   A: Se cacă în pragul uşii.  

 

  

   Un oltean îşi îngroapă soacra lângă drum şi scrie: "Sub această 

cruce grea zace scumpa soacră-mea. Călătorii mei iubiţi, mai încet, 

să n-o treziţi".  

 

  

   Trei olteni ajung pentru prima dată în capitală. Şi tot pentru prima 

dată văd un semafor.  

   - Măi, ce deştepţi sunt bucureştenii ăştia, vezi, este roşu!  

   Mai stau ei ce mai stau şi...  

   - Măi, ce deştepţi sunt bucureştenii ăştia, acum este galben!  

   Mai stau ei ce mai stau...  

   - Măi, ce deştepţi sunt bucureştenii ăştia, acum este verde!  

   După un timp, semaforul se face iar roşu:  

   - Băi, pe ăsta l-am mai văzut o dată, hai să plecăm!  

 

  

   Q: De ce umblă oltenii în caruţe cu coviltir?  

   A: Ca să nu fie asasinaţi ca J.F. Kennedy.  
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   Q: De ce oltenii fac sex fără prezervativ?  

   A: Ei îl folosesc ca biberon.  

 

  

   Q: De ce aruncă olteanii ceasul pe geam?  

   A: Să vadă cum fuge timpul.  

 

  

   Un oltean merge cu trenul şi la un moment dat îi trebuie omului 

la WC. Intră omul nostru în WC, dar se vede în oglindă şi iese 

cerându-şi scuze. După jumătate de oră de aşteptare, se duce la 

şeful de tren, om de la el din localitate. Se îndreaptă cei doi olteni 

hotărîţi să-l scoată pe nebun din WC. Intră şeful, îşi vede uniforma 

în oglindă şi iese în grabă cu aceleaşi scuze de rigoare.  

   - Ei, ce a zis?, îl întreabă călătorul oltean.  

   - Bre, nu pot să-l scot, că e unul de la noi de la C.F.R.  

 

  

   Q: De ce au oltenii Oltcit cu ştergătorul pe dinăuntru?  

   A: Ca să şteargă seminţele de pe geam după ce le scuipă!  

 

  

   Nişte olteni mergeau cu trenul, faţă în faţă cu o babă. Din când în 

când, baba ducea o sticlă la gură. Oltenii se gândiră să bea şi ei, şi, 

la primul tunel, făcură sticla poştă. Pentru că tot nu ghiceau ce bea 

baba, o întrebară:  

   - Mătuşă, ia zi, matale ce bei acolo?  

   - Apoi, de, maică, ia, mi-e şi ruşine să vă zic. Io mi-s bătrână şi 

bolnavă şi, din când în când, îmi mai vin nişte flegme pe gât şi n-am 

unde să le scuip. 
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   Doi olteni într-o cameră de hotel. Unul observă că celălalt îşi bagă 

şireturile de la bocanci în priză şi îl întrebă: 

   - Ce faci, bă, acolo? 

   - Îmi usuc bocancii 

   - Şi de ce ai legat bocancii unul de altul? 

   - I-am pus în serie, să nu se ardă! 

 

  

   Q: Ce sunt, de fapt, oltenii?  

   A: Sunt evrei refuzaţi la export.  

 

  

   Q: Ce rezultă dintr-o căsătorie între un oltean şi o moldoveancă?  

   A: Un praz bobinat! 

 

  

   Q: De ce zboară avionul la 2000 m altitudine deasupra Olteniei?  

   A: Pilotului îi e frică să nu-i fure roţile avionului!  

 

  

   Q: Care este cel mai puternic miros al oltenilor? 

   A: Usturoiul.  

 

  

   - De câţi olteni este nevoie pentru a face floricele de porumb?  

   - De trei. Unul ţine tigaia, iar ceilalţi doi scutură aragazul cu miş-

cări macho.  

  

  

   Q: De ce bagă oltenii vaca cu coarnele în priză?  

   A: Ca să o mulgă electric. 



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

 332 

  

   Era un oltean sărac lipit pământului, dar într-o zi se hotărî să-şi 

ducă boul la obor. Spre dezamăgirea lui, nu îl cumpără nimeni, aşa 

că plecă spre casă. La un moment dat, boul nu mai vroia să meargă. 

Deodată, se gândi să-i bage o ciuşcă în cur. După ce i-a băgat-o, 

boul a luat-o la goană. Olteanul, nemaiavând mijloc de transport, 

şi-a băgat şi el o ciuşcă în cur. Cum prinsese o viteză mare, întrecu 

boul şi îi zise nevestei care muncea în grădină:  

   - Nevastă, dă la bou de mâncare şi bagă-l în grajd, că io mai am de 

alergat!  

 

  

   Mergeau doi olteni pe câmp şi la un moment dat dau de o groapă.  

Unul dintre ei zice:  

   - Hai, bă, să vedem cât de adâncă e!  

   Se duce ăsta, ia un bolovan, îl aruncă în groapă... Nimic.  

   - Bă, dă-o dracu'!  

   Cară amândoi un ditamai bolovanul, îl aruncă în groapă... Nimic.  

   - Hai las-o!  

   Se uită ei în jur şi văd lângă o tufă o şină de cale ferată.  

   - Asta trebuie să se audă!  

   O cară ei, o aruncă... Fâşâie tufele şi apare o capră, sare, se dă de 

trei ori peste cap şi intră în groapă! Ăştia doi, speriaţi, o taie spre 

casă. Pe drum, un cioban disperat:  

   - Bă nu mi-aţi văzut capra?  

   - Ba da. A sărit în groapa aia!  

   - N-avea cum bă, că era legată de o şină!  

 

  

   Q: De ce îşi pun oltenii ghiaţă sub pat?  

   A: Ca să joace puricii hochei. 
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   Q: Cum ascultă oltenii muzica house?  

   A: Îşi lipesc urechea de casă.  

 

  

   Q: Ce au făcut oltenii prima dată când au văzut un avion?  

   A: S-au dus să-i caute cuibul.  

 

  

   Q: Cum ştii că un oltean are SIDA?  

   A: Mor femeile după el.  

 

  

   Se întâlnesc doi olteni, zice unul:  

   - Băi, Costele, de ce ţii drujba în grajd?  

   - Apăi, mă, Fane, mă, să creadă lumea că am Harley Davidson.  

 

  

   La un bar din Craiova:  

   - Bună ziua. Suc de morcovi aveţi?  

   - Nu.  

   - Dar de roşii?  

   - Nu domnule, aici e bar!  

   - Dar fiertură de ţelină?  

   - Nu avem decât băuturi alcoolice.  

   - Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar dacă nu 

aveţi altceva, daţi-mi o ţuică!  

 

  

   Q: De ce taie oltenii unghiile câinelui?   

   A: Ca să nu zgârie şoseaua când îl leagă de spatele căruţei!  
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   Q: De ce se urcă oltenii toţi pe porc atunci cand îl taie?  

   A: Ca să vadă câte perechi de opinci vor ieşi.  

 

  

   Q: De ce oltenii, când se uită la televizor, la meci, pun prosopul pe 

televizor?  

   A: Ca să se şteargă fotbaliştii.  

 

  

   Un oltean îşi cumpără Oltcit şi pleacă cu el la Bucureşti ca să îl 

probeze. Dupa vreo două ore, dă telefon acasă la nevastă-sa:  

   - Leano, totul e bine, ajunsei la Bucureşti, maşina merge bine, 

acum o să pornesc înapoi spre casă.  

   Trece o zi, trec două zile, a treia zi pe înserat, ajunge şi olteanul:  

   - Tule-n morţii lor de nenorociţi, au făcut maşina asta cu patru 

viteze de mers înainte, şi numai una de mers înapoi!  

 

  

   Cică era un oltean şi un dobrogean, la o bere. După vreo câteva 

beri, dobrogeanul îl întreabă pe oltean:  

   - Auzi, mă, oltene, dacă seacă Oltul, ce rămâne?  

   Olteanul se gândeşte, dar nimic.  

   - Nu ştiu, mă, dobrogeanule!  

   - Rămân secăturile! 

 

  

   Q: De ce se uită oltenii pe deasupra ochelarilor?  

   A: Ca să nu-i uzeze! 
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Conînlocuitorii (ţiganii) 
 

 

 

 

 

Nu toată lumea urăşte ţiganii.  O serie de 

insecte, cum ar fi muştele, păduchii şi ploşniţele 

îi găsesc chiar foarte atrăgători! 
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   Primarul Parisului era foarte îngrijorat în privinţa invaziei de 

porumbei de pe Champs-Élysées. Nu putea nicidecum să-i alunge 

din oraş. Întregul Paris era plin de rahat de porumbei. Parizienii nici 

nu mai puteau călca pe alei, nici să conduci nu se mai putea. Costa 

o avere să tot cureţi străzile şi trotuarele. 

   Într-o zi, intră în primărie un om care-i face primarului o ofertă: 

“Îţi pot scăpa frumosul oraş de plaga columbească fără nicio plată. 

Dar trebuie să promiţi că nu-mi vei pune nicio întrebare. Sau îmi 

poţi plăti un milion de euro şi să-mi pui o întrebare.” Primarul 

cântări oferta şi o acceptă rapid. 

   A doua zi, omul se căţără în vârful Turnului Eiffel, îşi descheie 

redingota şi eliberă un porumbel albastru. Porumbelul albastru 

dădu de câteva ori din aripi şi apoi se pierdu în înaltul cerului 

parizian. Toţi porumbeii din Paris au văzut porumbelul cel albastru 

şi s-au adunat în aer în urma acestuia. L-au urmat cu toţii într-un 

nor uriaş spre Răsărit, departe, departe. 

   A doua zi, porumbelul cel albastru s-a întors complet singur la 

omul ce-l aştepta încă în vârful Turnului Eiffel. Primarul era în extaz. 

A considerat că omul şi porumbelul albastru au înfăptuit o 

adevărată minune scăpând Parisul de plaga porumbească. Deşi 

omul cu porumbelul nu ceruse nimic, primarul i-a înmânat un cec 

cu un milion de euro şi i-a spus că, într-adevăr, voia să-i pună o 

întrebare. Chiar dacă s-au înţeles că nu-l costă nimic pentru 

curăţarea oraşului, se hotărîse să plătească un milion pentru a 

putea pune o întrebare. Omul acceptă banii şi-l invită pe primar să-i 

pună unica întrebare.  

   PRIMARUL: Aveţi şi un ţigan albastru? 

 

 

   Q: Cum se sinucide un ţigan?  

   A: Îşi miroase şosetele. 



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

 337 

 

   Dragomir, Negro şi cu Ţiganul merg la o expoziţie de avioane. 

Plimbându-se cei trei pe acolo, văd un avion de aur. Negro îşi 

încearcă norocul, iar peste o oră vine cu o piuliţă. Dragomir merge 

şi el, stă o oră, două şi reuşeşte să ciordească o bujie. Văzând 

Ţiganul una ca asta, merge şi el. Stă o oră, două, trei, patru şi, după 

vreo şapte ore, vine mai negru decât plecase, fără să fi ciordit ceva.  

   ŢIGANUL: Ce aţi reuşit voi să furaţi?  

   DRAGOMIR: Păi... o piuliţă şi o bujie.  

   ŢIGANUL: Aha, deci de aia n-a vrut să pornească avionul...  

 

  

   Q: Ce este negru şi stă bine la gâtul ţiganului?  

   A: Dobermanul. 

 

  

   Q: Cum începe o reţetă ţigăneasca de prăjituri? 

   A: Se fură patru ouă...   

 

 

   Era o zi superbă de vară şi ţiganul se întorcea acasă pe un cal alb 

înspumat. În vale, ţiganca spăla rufele liniştită. Şi, cum vine ţiganul 

în viteză, opreşte calul chiar pe marginea văii. Dintr-o dată, o rocă 

mare de calcar se desprinde şi se rostogoleşte până ajunge la 

ţigancă şi o face varză.  

   ŢIGANUL: Vai, băga-mi-aş, e a treia maşină de spălat pe care o 

strică calcaru’! Trebuie neapărat să-mi iau Calgon! 

 

 

   Cică un ţigan se duce pentru prima dată la spovedit. Îl vede pe 

preot scoţându-şi ceasul de la mână şi-l pune pe masă.  

   PREOTUL: Cu ce ai păcătuit fiule?  



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

 338 

   ŢIGANUL (punând mâna pe ceas): Fur, părinte.  

   PREOTUL: Se zice “am furat”!  

   ŢIGANUL (băgând ceasul în buzunar): Am furat, părinte.  

   PREOTUL: Ai încercat să-i restitui obiectul proprietarului?  

   ŢIGANUL: Eu vi-l dau dumneavoastră, părinte.  

   PREOTUL: Nu mi-l da mie, dă-l proprietarului!  

   ŢIGANUL: Nu a vrut să-l primească.  

   PREOTUL: Atunci păstrează-l tu. 

  

 

   PIRANDA: Bărbate, am fost la doctor şi mi-a zis ca sunt lărgită, da 

cinstită!  

   Ţiganul se duce la doctor şi întreabă ce are Piranda lui.  

   DOCTORUL: Păi, ce să aibă, laringită şi cistită!  

 

 

   Se canalizează un cartier de ţigani. Bulibaşa din acest cartier 

vorbeşte cu alt bulibaşă, din alt cartier, necanalizat.  

   BULIBAŞA 1: Cum e acuma, mâncaţ'aş?  

   BULIBAŞA 2: Aaa, e mult mai bine! Avem apă caldă, baie, veceu..., 

piranda mea a luat chiar şi perie de veceu!!  

   BULIBAŞA 1: Ehe, cred că e bine!!!!  

   BULIBAŞA 1: Mda, merge, dar tot mai bine era cu ziarul!  

 

 

   O şatră formată din o mie de ţigani merge la pescuit. Unul dintre 

ei prinde un peştişor de aur.  

   PEŞTIŞORUL: Te rog să îmi dai drumul şi o să vă împlinesc la toţi o 

mie câte o dorinţă!  

   Ţiganul e de acord. Primul vrea să fie alb, la fel, al doilea, şi, tot 

aşa, până la ultimul, care, întrebat de peştişor ce vrea, spune:  

   ŢIGANUL: Fă-i pe toţi înapoi negri! 
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   Un avion este pilotat de un american, un rus, un român şi un 

ţigan. La un moment dat, avionul începe să cadă.  

   AMERICANUL: Eu mă arunc.  

   Se redresează avionul, dar după puţin timp, iarăşi începe să cadă. 

   RUSUL: Mă arunc! 

   Se redresează avionul, dar, după puţin timp, iarăşi începe să cadă. 

   Se uită românul la ţigan şi invers. 

   ŢIGANUL: Băi, ţigan am fost, ţigan rămân, ori te arunci, ori te 

arunc!  

  

  

   În camera de gazare, un englez, un chinez şi un ţigan. Îi gazează 

odată, de două ori, de 3 ori... Nu moare nici unul. Se raportează lui 

Hitler, care vine să vadă ce se întâmplă.  

   ENGLEZUL: La noi e poluare, e fum, gazul ăsta e aer curat...  

   CHINEZUL: La noi, dacă zice Împăratul să ne ţinem respiraţia 10 

ore, ne ţinem...  

   ŢIGANUL: Bă, eu sunt gazoman de felul meu, aşa că du-te dracu’ şi 

închide uşa aia, că iese bunătate de gaz afară...  

 

 

   Ţiganca cumpără pentru prima oară săpun în casă şi îl pune pe cel 

mai mic puradel să se spele. Puradelul începe să se spele. 

   PURADELUL: Mamă, să mă mai spăl, că, uite, deja s-a dus destul 

jeg de pe mine?!  

   PIRANDA: Mai spală-te, că eşti jegos.  

   PURADELUL: Mamă, să mă mai spăl, că apa s-a făcut şi mai 

neagră?!  

   PIRANDA: Taci şi continuă să te speli, că eşti jegos.  

   PURADELUL: Mamă, să mă mai spăl, că deja mi se vede tricoul ăla 

roşu?! 
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   Un român şi un ţigan sunt trimişi la spânzurătoare. Locul unde 

urmau să fie executaţi era deasupra unui râu, legaţi de un pom. 

Prima dată îl iau pe român, dar se rupe coarda, iar acesta scapă 

înotând. Văzând asta, ţiganul zice:  

   ŢIGANUL: Pe mine să mă legaţi bine, că nu ştiu să înot!  

 

 

   Piranda îi cere puradelului să îi arate carnetul de note. Când vede 

ca are numai note de 10, Piranda devine foarte nervoasă.  

   PIRANDA: Hapăi mă! Ce note-s astea mă? Las' că mă duc eu la 

şcoala aia a ta şi vorbesc cu doamna învăţătoare.  

   A doua zi, Piranda stă de vorbă cu învăţătoarea.  

   PIRANDA: Hapăi, doamnă, cum de îi daţi note aşa mari, că el aşa-i 

de prost... Uite să îi pun eu câteva întrebări, să vedeţi că nu ştie.  

   Învăţătoarea e nedumerită şi îşi dă acordul. 

   PIRANDA: Bă copile! Ce avem noi sub pat şi începe cu "O".  

   PURADELUL: Nu ştiu.  

   PIRANDA: O pereche de papuci. Vedeţi doamnă că nu ştie? Bă! Ce 

avem noi sub pat şi începe cu "D"?  

   Puradelul iar nu ştie.  

   PIRANDA: Două perechi de papuci. Vedeţi doamnă că nu ştie, şi îi 

daţi numai note mari.  

   PURADELUL: Mamă, d-apăi să te întreb şi eu pe tine ceva.  

   PIRANDA: Întreabă-mă, mă!  

   PURADELUL: Ce avem noi sub pat şi începe cu "H"?  

   PIRANDA: Nu ştiu mă, ce?  

   PURADELUL: Hânc-o pereche de papuci. Vezi că n-ai ştiut?  

 

 

   Q: De ce îşi lasă băieţii ţiganilor mustaţă?  

   A: Ca să semene mai mult pe mamă. 
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   Noaptea, ţiganu şi ţiganca, într-o lumină chioară, dormeau. Pe la 

3, ţiganca se trezeşte şi începe să se holbeze pe pereţi. După câteva 

minute, începe să-l ghiontească pe ţigan.  

   ŢIGANCA: Ţigane, ţigane! Scoală bă, mâncaţi-aş...  

   ŢIGANUL: Ce vrei fă, că te tai, să-nnebunesc?  

   ŢIGANCA: Scoală, bă, trăiţi-ar mă-ta!  

   ŢIGANUL: Fă, te disec, să fac pârnaie!...  

   ŢIGANCA: Scoală bă, n-auzi...  

   ŢIGANUL: Zi fă, ce-i?!?  

   ŢIGANCA: Bă ţigane, pe perete, acolo, sub icoană, e un gândac?  

   ŢIGANUL: Da' ce-ai vrea, fă, să fie... un Rembrandt?!  

 

 

   Vine Pandele ţiganu’ acasă cu leafa.  

   ŢIGANUL: Fă Pirando! Azi mergem la un restaurant!  

   Piranda, încântată, se îmbracă repede.  

   La restaurant, vine chelnerul şi îi întreabă ce doresc.  

   PIRANDA: O priptură aş vrea, mă Pandele!  

   PANDELE: O priptură la Piranda!  

   Şi mănâncă ea vreo trei fripturi, lucru care-l nedumereşte foarte 

tare pe Pandele.  

  PANDELE: Ce tot atâta priptură, fă Pirando?  

   PIRANDA: Hapăim dacă n-am văzut de mult carne...  

  PANDELE: Hapăi, Pirando, scula mea-i zarzavat la tine?!   

 

 

   O ţigancă merge la doctor.  

   ŢIGANCA: Domnu’ doctor, nu mă satisface bărbatul.  

   DOCTORUL: Ia-ţi un amant.  

   ŢIGANCA: Hapăi, am şi un amant şi tot nu mă satisface.  

   DOCTORUL: Ia-ţi încă un amant.  
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   ŢIGANCA: Hapăi, am doi amanţi şi tot nu mă satisfac.  

   DOCTORUL: Mai ia-ţi încă un amant.  

   ŢIGANCA: Hapăi, am trei amanţi şi tot nu mă satisfac.  

   DOCTORUL: Atunci, eşti bolnavă. 

   ŢIGANCA: Hapăi din aia am venit la tine, să-mi dai o ţidulă că-s 

bolnavă, că ţâganu’ zice că-s curvă.  

 

 

   Vine Bulibaşa acasă cu nişte cizme noi şi se laudă.  

   BULIBAŞA: Ia uite, nevastă, ce cizme am, până şi mădularul se uită 

la ele!  

   NEVASTA: Bine, bine, dar mai bine îţi luai o pălărie!  

 

 

   Era odată o familie de ţigani şi în fiecare an veneau apele mari şi 

mereu le luau casele. Într-un an, şi-au făcut casă pe malul gârlei şi 

iar a venit apa. Femeia s-a dus la bărbat, la crâşmă, să-i spună că iar 

a venit apa mare şi să strângă lucrurile să plece. În loc să se repeadă 

să o ajute, ţiganul a început să cânte: “Căsuţa noastră, cuibuşor de 

dat la buci, stai nevastă, un-te duci?!”. 

 



   Un ţigan conducea Merţanu' şi, deodată, face pană de cauciuc. Se 

dă jos din maşină să schimbe roata. Alt ţigan apare prin preajmă.  

   ŢIGANUL 2: Ce faci aici, mâncaţ-aş?  

   ŢIGANUL 1: Hapăi, scot roata.  

   Atunci al doilea ţigan sparge parbrizul.  

   ŢIGANUL 2: Gata, frate, eu iau casetofonul. 

 

 

   Q: Care e diferenţa între un român şi un ţigan?  

   A: Românii fură unii pe alţii, iar ţiganii fură în Germania! 
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   Ţiganca întârzie. La sosirea ei, ţiganul, nervos, o întreabă:  

   ŢIGANUL: Unde-ai fost, fă?  

   ŢIGANCA: La serviciu.  

   ŢIGANUL: Fă, te rup, până la ora asta la serviciu?  

   ŢIGANCA: Taci, omule, c-am luat salariul şi am fost la piaţă. 

   ŢIGANUL: Şi ce ai cumpărat, fă?  

   ŢIGANCA (arătându-i o lingură de lemn): Ete, asta am cumpărat! 

   ŢIGANUL: Fir-ai a dracu', Pirandă, noi n-avem bani de-o ţuică şi tu 

cumperi mobilă?! 

 

 

   Moşul ţigan, citind ziarul, exclamă către babă:  

   ŢIGANUL: Fă, aici scrie că o bombă atomică costă două milioane 

de dolari. Doamne dă, fă, să cadă una la noi în grădină!  

 

 

   Un american, un neamţ şi un ţigan naufragiază pe o insulă 

populată de canibali. Cei trei sunt prinşi de către aceştia. Canibalii 

hotărăsc ca prima dată să-l frigă pe american la proţap. A doua zi, 

se duc la neamţ şi, cum îl văd aşa de gras, se gândesc să facă din el 

untură. A treia zi, se duc, îl iau pe ţigan, şi cum îl văd aşa de negru şi 

urât, stau şi nu ştiu ce să facă din el.  

   Unul mai răsărit sugerează să facă din el papuci. Ţiganul, revoltat, 

ia un cuţit şi se împunge. 

   ŢIGANUL: Na, să vă intre apă în papuci!  

 

 

   Într-o noapte, un american, un francez şi un ţigan căutau un 

hotel. La capătul oraşului, ajung la un hotel şi recepţionerul le 

spune că mai există o cameră, dar e cu o fantomă. Englezul, 

curajos, intră în cameră şi se culcă. La miezul nopţii, iese fantoma. 
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   FANTOMA: Eu sunt fantoma cu un ochi verde şi unul alb.  

   Englezul, speriat, sare pe fereastră. Figura se repetă şi în camera 

francezului. Vine şi rândul ţiganului, care doarme foarte liniştit. 

   FANTOMA: Eu sunt fantoma cu un ochi verde şi unul alb.  

   Ţiganul se scoală şi o studiază e toate părţile.  

   ŢIGANUL: Poate vrei să ţi-l înverzesc şi pe celălalt...  

 

 

   Fac concurs un ungur, un român şi un ţigan, care poate sta mai 

mult într-un coteţ cu porci.  

   Intră ungurul, stă un minut, stă două minute, iese afară.  

   UNGURUL: Fuu, da’ put porcii! 

   Intră românul. Stă un minut, stă două minute, iese afară.  

   ROMÂNUL: Fuu, da’ put porcii!  

   Intră ţiganu, stă o oră, stă două ore, stă trei ore, ies porcii.  

   PORCII: Fuu, da’ pute ţiganu’! 

 

 

   Vine un ţigan de la şcoală foarte entuziasmat.  

   ŢIGANUL: Tată! Ne-a întrebat astăzi doamna învaţătoare cât face 

1+1 şi-am fost singurul din clasă care a spus că face 2. De ce ţâţâi, 

că-s ţigan, tată?  

   TATA ŢIGANULUI: Nu, dragul tatei, că eşti băiet dăştept!  

   Vine şi a doua zi la fel.  

   ŢIGANUL: Tată! Tată! Ne-a întrebat astăzi doamna învăţătoare cât 

face 2+3 şi am ştiut. De ce ţâţâi, ca sunt ţigan, tată?  

   TATA ŢIGANULUI: Nu, dragul tatei, că eşti băiet dăştept!  

   A treia zi la rând.  

   ŢIGANUL: Tată! Tată! Tată, a intrat astăzi în clasă doamna 

asistentă şi ne-a verificat părul de pe burtică şi-am fost singurul din 

clasă cu păr pe burtică. Oare de ce's ţigan, tată?!  

   TATA ŢIGANULUI: Nu, dragul tatei... ci pentru că ai 21 de ani... 
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   Vine puradelul acasă de la şcoală foarte fericit. Ţiganul, când îl 

vede, îl întreabă: 

   - Ha, ce eşti aşa bucuros, mo? 

   - Apoi, mă teteo, azi la şcoală când ne-o pus învăţătoarea o între-

bare, numa’ eu am ştiut să răspund din toată clasă. 

   - Du-te, mo, daşteptu’ lu’ tetea, da’ ce-o întrebat învăţătoarea? 

   - Că cine s-o beşit. 

 

 

   Un american, un francez şi un ţigan au pus un pariu: care poate 

rezista cel mai mult într-o peşteră, cu câte alimente vrea muşchii 

lui... Americanul intră mândru cu 50 de rucsace pline de mâncare; 

după două luni, iese afară. Când vine rândul francezului, acesta ia 

cu el 20 de rucsace pline cu mâncare şi 200 de franzele; după trei 

luni, iese afară. Văzând ce mult au rezistat cei doi, ţiganul îşi ia un 

singur borcan de fasole cu el; după cinci ani, iese afară. Presa vine 

peste el pentru a-l întreba cum de a putut rezista aşa de mult. 

Ţiganul răspunde:  

   - Am mâncat fasolea aia şi apoi m-am căcat, am mâncat, şi tot 

aşa, numa’ că ultima dată am făcut diaree şi am fost nevoit să ies... 

 

 

   Piranda merge la avocat şi se plânge că bărbatul ei nu o satisface 

decât foarte rar. Avocatul îl cheamă şi pe ţigan şi le spune amândo-

rura să facă totuşi o înţelegere şi să nu divorţeze.  

   - O dată pe trimestru, ajunge?, încearcă avocatul o mediere.  

   PIRANDA: Dar câte trimestre are o noapte? 

 

 

   Când a văzut ţiganul lapte, l-a pus într-un tuci jegos şi a zis: “Fă-l, 

Doamne, să crească!”, şi a dat pe afară... 
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   Un ţigan şi o ţigancă se hotărăsc să nu mai vorbească urât când 

fac dragoste. Mai mult, se hotărăsc să vorbească în termeni de 

pocker. În prima seară, ţiganul:  

   - Fă ţigancă, am deschidere!  

   - Pas, mă.  

   A doua seară, ţiganul:  

   - Fă ţigancă, am deschidere!  

   - Pas, mă.  

   A treia seară la fel, a patra la fel şi tot aşa... După vreo săptămână, 

ţiganca:  

   - Mă ţigane, am deschidere!  

   - Pas, fă.  

   A doua seară tot aşa, a treia tot aşa, până când se enervează 

ţiganca şi dă cearşaful la o parte şi îl vede pe ţigan foarte excitat.  

   - Bine, mă, nenorocitule, cu chintă roială şi zici pas?  

   - Mă, că te-ai uitat în cărţi.   

 

 

   Canibalii prind un american, un rus şi un ţigan. Şeful de trib con-

voacă sfatul pentru pregătirea mesei.  

   - Ce facem cu americanul?  

   - Îl băgăm la sarmale că e gras şi-i numa’ bun.  

   - Cu rusul?  

   - Pe ăsta la ciorbă, că-i mai potrivit.  

   - Dar cu ţiganul ce facem, că-i numai piele şi os?  

   - Păi... numai la săpun merge.  

   ŢIGANUL: Aoleu, mânca-va-ş, am 10 copii, daţi-mi drumu’!  

   ŞEFUL: Gura! Nici nu se discută!  

   Când a văzut ţiganul că nu scapă, zise răzbunător:  

   - Să moară mama şi copiii mei dacă fac clăbuc! 
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   Piranda merge la avocat, deoarece vrea sa divorţeze. Avocatul o 

întreabă de ce vrea să facă acest lucru. Piranda răspunde:  

   - Hai domnu’ havocat, bărbatul meu nu-i hom.  

   - Dar ce este, tu pirandă?, întreabă avocatul.  

   - Da nu-i hom, hare scula prea scurtă, răspunde piranda.  

   - Dar câţi centimetri are?, întreabă avocatul.  

   - Cam 28, răspunde piranda.  

   - Şi nu îţi ajung?  

   - Da’ păi, domnu’ havocat... 10 centimetri burta lui, 10 a mea... 

apăi cu 8 centimetri să ţi-o tragi? 

 

  

   Nostalgia unui ţigan. Când eram mic, mi-aduc aminte că mama 

mă trimitea la alimentară şi veneam acasă cu un borcan de gem, 

două ciocolate şi multă gumă. În ziua de azi nu mai este posibil aşa 

ceva. Împuţitul de patron a umplut magazinul de camere video. 

 

 

   Un englez, un francez şi un ţigan au găsit o comoară. În prima 

noapte, sapă englezul. Deodată, simte un fior şi o voce care spune:  

   - A venit moartea...  

   Englezul se sperie şi fuge. În a doua noapte, la săpat era rândul 

francezului. La fel păţeşte şi francezul. Ţiganul, în a treia zi, fericit că 

numai a lui va fi comoara, sapă de zor. Deodată, un fior şi o voce:  

   - A venit moartea...  

   - Mamă, mânca-ţi-aş, m-ai speriat, am crezut că e poliţia.  

 

 

   Un ţigănuş este prins în livada cu mere de un gardian:  

   - Ce faci, ţigane, acolo?  

   - Erau căzute nişte mere pe jos şi le puneam înapoi! 
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   Q: Cum te adresezi unui ţigan îmbrăcat la patru ace?  

   A: Inculpat, ridică-te! 

 

 

   Piranda, pe patul de moarte, îi spune ţiganului ultima sa dorinţă:  

   - Bă, ţigane! Io când mor, să nu mă duci la cimitir cu cai negri, să 

mă duci cu iepe sure!  

   ŢIGANUL: Bine tu pirandă, cum doreşti tu.  

   Moare piranda şi ţiganul îi îndeplineşte dorinţa.  

   În drum spre cimitir, se sperie iepele sure de ceva şi pică sicriul 

într-o râpă. Coboară ţiganul nervos şi începe să zică:  

   - Caii negri nu-ţi plăceau, iepe sure-ţi trebuiau!  

 

 

   Doi ţigani se uită la televizor, dar, brusc, dispare imaginea. Zice un 

ţigan către celălalt: 

   -  Du-te sus pe casă şi reglează antena.  

   Ţiganul suie sus şi vede două ciori stând pe antenă. Ţiganul către 

ciori:  

   - Hei, voi alea două, cum ne zic românii nouă, daţi-vă mai hacana 

că stricaţi imaginea.  

 

 

   Un ţigan merge la un magazin de electrocasnice. Vede un fier de 

călcat şi începe să se vaite la vânzător că nu are bani. Vânzătorul:  

   - Ştii ceva ţigane? Dacă porţi fierul atârnat de sculă şi fugi cu el 

până în partea cealaltă a magazinului, fierul e al tău.  

   Ţiganul făcu treaba şi a primit fierul. Apoi vânzătorul îl vede pe 

ţigan că făcea ce a făcut înainte.  

   - Ce faci bă ţigane, că acum fierul e al tău.  

   - Hapăi, mă antrenez pentru un frigider. 
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   Un ţigan care locuia într-o canalizare iese şi el împreună cu pet-ul 

său, un şobolan, să mai vadă lumea. Mergând el aşa pe stradă, se 

întâlneşte cu un om prezentabil, pe care îl opreşte şi îi spune cu 

ciudă:  

   - Tu hai de toate, măi omule, hai haine, hai ce mânca, hai o 

familie, şi pleacă mai departe.  

   Mai merge el un timp, după care, la o trecere de pietoni un tip cu 

o maşină tare este cât pe-aci să dea peste el. Ţiganul îi spune:  

   - Ce hai, măi frate, cu mine, nu mă vezi că sunt hamărât? Tu hai 

de toate, hai o maşină frumoasă, hai o casă, bănuiesc că hai şi o 

soţie frumoasă...  

   Şobolanul, intrigat, se bagă şi el în discuţie:  

   - Şi dacă ai şi o mamă, zi-i că te-am trimis la origini!  

 

 

   Q: Cum se numeşte un ţigan cu celular?  

   A: Romtelecom!  

 

 

   În război cu ruşii, cad prizonieri un francez, un englez şi un ţigan. 

Fiind condamnaţi la moarte, au dreptul să-şi aleagă felul în care să 

fie ucişi.  

   Francezul alege ghilotina. Îl duc soldaţii la ghilotină, îi bagă capul 

în ghilotină, şi când dau drumul la lamă, dar aceasta se opreşte la 

câţiva centimetri de capul acestuia. Văzând minunea, ruşii îl 

graţiază.  

   Francezul îi spune englezului ce s-a întâmplat, şi ăsta alege la 

rândul lui ghilotina. Istoria se repetă. Englezul îi spune ţiganului că 

ghilotina e stricată.  

   RUŞII: Cum vrei să mori, ţiganule?  

   ŢIGANUL: Păi dacă ghilotina e stricată, pe mine să mă spânzuraţi.  
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   Moare bulibaşa ţiganilor. Înmormântare cu fast, într-o zi de 

miercuri. Coincidenţă, o miercure de fotbal european, iar Steaua 

avea un meci mare. Preotul, mare microbist, ţine slujba în curtea 

din faţa vilei, după care se formează cortegiul spre cimitir. În faţă - 

popa, după el şase ţigani purtau sicriul pe umeri şi pe urmă - alaiul 

cu rudele apropiate şi restul mulţimii. Mai era un sfert de oră până 

la începerea meciului. 

   Popa, în faţa cortegiului, lungea cam tare pasul. Nu se oprea nici 

la răscruci de drumuri, după obicei. Ţiganii cu sicriul gâfâiau deja 

cam tare şi îi treceau toate apele. La un moment dat, unul dintre ei 

zice către preot:    

   - Ho, dom' părinte, stai mai încet, mancaţi-aş, că doar nu l-am 

furat!... 

 

 

   Moare ţiganul, iar în Rai se-ntâlneşte cu Ceauşescu. 

   - Măi ţigane, când a fost mai bine, în vremea mea, sau acum? 

   - În vremea ta, jupâne, că pă vremea haceea politicienii făcea po-

litică, muncitorii lucrea, iar ţiganii fura. Acu... politicienii fură, mun-

citorii fac politică şi toţi vrea.... să lucrez eu. 

 

 

   Se duce ţiganul nostru la restaurant să mănânce şi gura lui melci. 

Se aşează la masă şi cheamă chelnerul:  

   - Vere, hadu-mi şi mie nişte melci din hăia.  

   Îi pune 3 furculiţe, 3 cuţite şi melcii. Stă ţiganul, se uită şi zice:  

   - Cum se foloseşte vere hastea?  

   - Să fiu sincer, nici eu nu prea ştiu! Dar luaţi cochilia şi sugeţi.  

   După cinci minute de supt, ţiganul se uită în cochilie şi vede 

melcul stând cu burta în sus şi zicând:  

   - Hai, încă un pic, te rog frumos!    
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   Un ungur, un român şi un ţigan naufragiază şi sunt prinşi de cani-

bali. Înainte de a fi puşi la gătit, li se înfăţişează şeful tribului 

zicându-le: vă pun la două încercări, dacă treceţi de ele, vă salvaţi. 

Prima dată vă duceţi în pădure, căutaţi şi vă întoarceţi în faţa mea 

cu zece fructe. Pleacă ei, după un timp apare ungurul cu zece mere, 

ajunge în faţa şefului şi-l întreabă, care este următoarea încercare.  

   - Şefu’, dacă reuşeşti să ţi le bagi în cur pe toate, te salvezi.  

   Începe ungurul, se chinuie, îşi bagă unul, două, trei mere şi nu mai 

poate. După un timp, apare şi românul cu zece cireşe. La fel îi spune 

şi lui şeful tribului: 

   - Dacă ţi le bagi în cur pe toate, scapi.  

   Se apucă românul, o cireaşă, două, trei... nouă, la a zecea, când 

era pe punctul de a termina, pufneşte în râs şi-i scapă ultima 

cireşică din cur. Îl aruncă canibali în bucătărie şi-l fac şniţele.  

   După întâmplare, se întâlneşte cu ungurul pe lumea cealaltă, 

care-l întreabă: 

   - Măi Ioane, mai aveai puţin şi reuşeai, cum de te-a apucat râsul 

tocmai când erai pe punctul final? 

   - Bă Ianoş, nu m-am putut abţine, când l-am văzut pe ţigan venind 

cu zece pepeni... 

 

  

   Pădurarul prinde în pădure o ţigancă furând lemne şi, ca să nu o 

amendeze, îi cere plata în natură. Încântat de rezultat, îi duce 

ţigăncii acasă lemnele. Ţiganul făcu un foc mare. Ţiganca stătea 

lângă foc cu poalele ridicate. Grijuliu, ţiganul o atenţionează: 

   - Hai grijă fă, să nu-ţi harzi cartela de lemne! 

  

 

   Q: Cum se numeşte un ţigan care sare de pe un bloc de 10 etaje?  

   A: Tarom!  
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   Un ţigan a ajuns la tribunal acuzat de rasism că se lua la ceartă şi 

la bătaie mereu cu ungurii din sat.  

   JUDECĂTORUL: Măi ţigane, ce tot ai, mă, tu cu ungurii?  

   ŢIGANUL: Cine, io? Ungurul e fratele meu, să moară frati-miu!... 

 

 

   Ţiganca, bolnavă, intră la doctor. După ce o consultă, îi dă o cutie 

de supozitoare şi îi spune să şi le bage în anus. Ţiganca iese afară şi 

îi spune ţiganului că trebuie să-şi bage medicamentele în anus, la 

care ţiganul zice: 

   - No bine tu, proastă, du-te şi întreabă ce-i hăla hanus.  

   Intră ţiganca la doctor şi îl întreabă:  

   - Domnu’ doctor, hunde să mi le bag?  

   - În rect...  

   Iese ţiganca afară, iar ţiganu o întreabă iar: 

   - No tu, ce-o zis?  

   - Păi, ho zis să mi le bag hîn rect. 

   - Tu, proastă mai eşti! Păi hîntreabă ce-i hăla rect. 

   Ţiganca intră din nou la doctor şi îl întreabă: 

   - Domnu’ doctor, hunde să mi le bag?  

   La care doctorul, nervos, îi zice: 

   - Bagă-ţi-le în cur tu, în cur, nu înţelegi? 

   Iese ţiganca supărată afară şi ţiganul o întreabă:  

   - No tu, ce-o zis? 

   - Lasă-mă, că ho zis să mi le bag în cur...  

 

  

   Doi medici de la salvare discută:  

   - Ştii să acorzi primul ajutor unui ţigan?  

   - Nu.  

   - Foarte bine! 
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Ciuca bancurilor (scoţienii) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Scoţienii nu-şi cumpără frigidere pentru că  

nu sunt siguri că ,  atunci când închid uşa,  

se stinge becul. 
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   Doi scoţieni se întâlnesc. Unul întreabă: 

   - Cunoşti ultimul banc despre noi, scoţienii? 

   - Nu. Cum sună bancul respectiv? 

   - Dacă îmi dai un penny, ţi-l spun. 

   Celălalt scoţian rămâne surprins pentru câteva secunde, după 

care spune râzând: 

   - Ha, ce banc bun! 

 

  

   Q: De ce toate mormintele scoţiene au câte un monument? 

   A: Scoţienii îngroapă morţii până la jumătate, apoi dau cu var... 

 

  

  Doi scoţieni se întâlnesc. 

  PRIMUL: Vai, ce ceas frumos ai! Cred că te-a costat mult... 

   AL DOILEA: Nici vorba! Mi l-a vândut tata pe patul de moarte cu 

patru penny. 

 

  

   Cică un scoţian şi nevastă-sa intra într-un restaurant şi comandă 

două porţii de mâncare. La un moment dat, chelnerul, văzând că 

doar scoţianul mânca, iar soţia stătea şi se uita la el, se apropie şi 

întrebă: 

   - Doamnă, dar dummneavoastra de ce nu mâncaţi? Nu vă place? 

   - Ba da, îmi place, răspunde doamna, dar aştept să termine soţul 

meu de mâncat să-mi împrumute proteza... 

 

  

   Q: Care este cea mai fair-play galeria de fotbal din lume? 

   A: Cea a scoţienilor! Nu aruncă cu nimic pe stadion! 

 



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

 355 

  

   Q: Ce scrie pe uşa unui scoţian? 

   A: Nu sunaţi, ies din 5 în 5 minute! 

 

  

   - John! 

   - Yes, Sir. 

   - Adu-mi un pahar cu apă! 

   - Ok, Sir. 

   - John! 

   - Yes, Sir. 

   - Mai adu-mi încă unul. 

   - Bine, Sir. 

   - John! 

   - Mai adu-mi un pahar cu apă... 

   - Dar, Sir, nu vă face bine atâta apă... 

   - John, eşti nebun, nu vezi că arde biblioteca?! 

 

  

   Un scoţian aduce acasă un coş cu căpşuni. Ia una din ele şi o dă 

fiului său, zicându-i: 

   - Ia fiule! Restul au acelaşi gust. 

 

  

   - John, dormi? 

   - Nu, ce vrei? 

   - Dă-mi 50 de penny! 

   - Dorm, dorm... 

 

  

   Q: Cum s-a inventat liţa? 

   A: Doi scoţieni au găsit pe stradă o monedă... 
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   O echipă scoţiană de fotbal câştigă campionatul. Antrenorul, 

fericit, spune: 

   - Băieţi, cred că meritaţi ceva răcoritor. Johnny, deschide larg 

fereastra! 

 

  

   Termină fiul scoţianului liceul şi tatăl, fericit, îl întreabă: 

   TATĂL: Ce vrei să-ţi cumpăr ca să te recompensez? 

   FIUL: Aş vrea să am şi eu o motocicletă... 

   TATĂL: Lasă, fiule, că-i prea scumpă... Uite, îţi cumpăr un pepene. 

   După ce termină fiul şi facultatea, tatăl îl întreabă: 

   TATĂL: Cum să te recompensez ptr. bucuria pe care mi-ai făcut-o? 

   FIUL: Lasă, tată, nu te deranja, mai bine hai să bem o bere. 

   TATĂL: După pepene?! 

 

  

   Un francez vrea să testeze dacă scoţienii sunt chiar aşa de zgârciţi 

precum se spune. Aşa că se decide să plece în Scoţia. 

   Trece graniţa Scoţiei şi printr-un sătuc i se face sete. Îşi ia inima în 

dinţi şi bate la uşa unei case. Îi iese în întâmpinare un moş. 

Francezul îi cere apă. După jumătate de minut, moşul vine cu un bol 

plin cu lapte. 

   Francezul savurează jumătate din castron după care spune: 

   - Dar voi nu sunteţi zgârciţi deloc! Ce se vorbeşte nu este 

adevărat! Am cerut apă şi am primit un bol cu lapte... Mulţumesc! 

   - Ei, băiete. Cu plăcere! Nimeni nu mai vroia să bea laptele ăla, că 

acolo s-a înecat un şobolan. 

   Francezul scapă bolul din mână la auzul acestor vorbe. Moşneagul 

îl dojeni: 

   - După ce că eu ţi-am dat lapte, tu îmi şi spargi oala de noapte a 

bunicii? 
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   Un scoţian merge la un bar şi comandă o bere la halbă. 

   După ce i se aduce berea, observă o muscă în ea şi îi spune 

barmanului: 

   SCOŢIANUL: Barman, în berea asta e o muscă. 

   BARMANUL: Domnule, zgârcit mai eşti, cât poate să bea o muscă? 

 

  

   Q: Ce fac scoţienii când scapă o sticlă de whisky pe gresie şi sticla 

se sparge? 

   A: Aşteaptă să îngheţe ca să îl poată lua! 

 

  

   Un scoţian care avea o sticlă de whisky în buzunarul de la 

pantaloni se împiedică pe scări. Când îşi revine, pune mâna pe 

bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: 

   - Sper că e sânge! 

 

  

   Un scoţian vine acasă şi îi spune nevastei: 

   - Am economisit zece penny astăzi! 

   - Cum? 

   - Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el! 

   - Vai!... Puteai să economiseşti două lire! 

   - Cum? 

   - Trebuia să fugi după taxi! 

 

  

   Se întâlnesc doi scoţieni. 

   - Am obosit aseară, am jucat tenis cu McClark. 

   - Dar el nu este un jucător bun. 

   - Da, dar am jucat amândoi cu aceeaşi rachetă. 



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

 358 

  

   Un american, un francez şi un scoţian se întâlnesc la o nuntă. 

   AMERICANUL: Eu am făcut cadou un serviciu de cafea de 10 

persoane. 

   FRANCEZUL: Eu am făcut cadou unul de 20 de persoane. 

   SCOŢIANUL: Eu am făcut cadou un cleşte de zahăr de 200 de 

persoane. 

 

  

   Doi scoţieni pescuiesc într-o barcă. Unul prinde peştişorul de aur. 

   - Dacă îmi dai drumul, vă îndeplinesc o dorinţă! 

   Zice unul repede: 

   - Transforma oceanul ăsta în whisky! 

   Zis şi făcut, acesta îi dă drumul peştişorului. Celălalt, nervos 

nevoie mare, spune: 

   - Băi boule, acuma trebuie să ne pişăm în barcă! 

 

  

   O familie de scoţieni, tată şi fiu, se hotărăsc să îngrădească 

grădina. La un moment dat, tata zice către fiu: 

   - Măi, du-te până la vecinul John şi cere-i ciocanul să batem 

leţurile astea!  

   Fiul merge şi i-l cere: 

   - Vecine, v-a rugat tata să ne împrumutaţi o jumătate de oră cio-

canul, ca să batem leţurile la gard. 

   - Îmi pare rău, acum repar şi eu acoperişul şi am nevoie de el! 

   Fiul merge la tata şi îi spune rezultatul. 

   - Nu face nimic, du-te cere-l vecinului Smith! 

   Fiul merge, dar şi acesta, sub un pretext oarecare, refuză să i-l 

dea. Fază se repetă cu toţi cunoscuţii familiei. Fiul vine cu mâna 

goală şi de la cel care era ultima speranţă. Tatăl îl consolează: 

   - Dă-i dracului de zgârciţi, du-te şi adu ciocanul nostru! 
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   Pe malul unui lac din Scoţia, un pescar dă la undiţă. 

   Deodată, vede în mijlocul apei un puşti dând din mâini disperat şi 

urlând după ajutor. 

   Pescarul sare îndată şi salvează micuţul de la înec. 

   Apare şi tatăl copilului. 

   - Dumneata mi-ai salvat fiul? 

   - Eu! Dar oricine ar fi făcut la fel... 

   - Foarte bine, zice tatăl copilului, dar unde-i şapca băiatului? 

 

  

   În tren, controlorul vine să verifice biletele. Ajunge la un scoţian. 

   - Biletul dvs. vă rog! 

   - Nu am bilet. 

   - Nu se poate. Trebuie să-mi arătaţi biletul. 

   - Nu am bilet, v-am mai spus. 

   - Îmi pare rău, atunci va trebui să vă dau amendă. 

   - Nu plătesc amendă. 

   - Cum nu plătiţi amendă? 

   - Pur şi simplu, nu o plătesc. 

   - Atunci o să vă arunc valiza pe geam. 

   - Ce bă, vrei să îmi omori copilul? 

 

  

   Un inginer zootehnist german face o vizită la un fost coleg de 

facultate scoţian să-i vadă ferma de vaci. Toate vacile erau 

impecabile, grase, frumoase, dar la un moment dat vede una cu un 

picior de lemn. Contrariat, germanul întreabă:  

   - Dar cu vaca asta ce este?  

   Scoţianul îi explică: 

   - Dar ce, vrei să tai o vacă întreagă pentru o supă? 
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   Trei scoţieni stau la ceai. La un moment dat, trece o maşină cu o 

mare viteză pe lângă pub. Unul dintre ei zice: 

   - Asta e Aston Martin.  

   Peste cinci minute, mai trece o maşină, iar altul zice: 

   - Asta e Bugatti. 

   După cinci minute, celălalt scoţian spune: 

   - Dacă va mai certaţi, eu plec! 

 

 

  

   Un bătrân scoţian sta pe o bancă într-un parc şi se uita mirat la un 

tânăr care avea părul vopsit în toate culorile.  

   - Care-i treaba, moşule? Nu ai făcut niciodată ceva deosebit în 

viaţă sau ce beleşti ochii la mine?  

   - Ba da, odată m-am îmbătat şi am făcut sex cu un papagal şi mă 

întrebam dacă nu cumva eşti fiul meu. 

 

  

   Cică un scoţian pe patul de moarte: 

   - Mamă eşti aici? 

   - Da, aici sunt fiule! 

   - Soţia mea este aici? 

   - Da, e şi ea aici, lângă tine! 

   - Dar copii mei, sunt şi ei aici? 

   - Da, şi ei sunt tot aici, cu tine! 

   - Şi atunci, de ce dracu’ arde lumina în bucătărie!? 
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Profesioniştii (avocaţi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diferenţa dintre un vampir şi un avocat este 

că  vampirul îţi suge sângele doar noaptea.
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   AVOCATUL: Aceasta astenie gravă vă afectează memoria? 

   MARTORUL: Da. 

   AVOCATUL: În ce fel vă afectează memoria? 

   MARTORUL: Uit! 

   AVOCATUL: Uitaţi? Ne puteţi da un exemplu de ceva pe care l-aţi 

uitat? 

 

  

   AVOCATUL: Doctore, e adevărat că dacă o persoană moare în 

somn, el nu-şi va da seama de treaba asta până a doua zi 

dimineaţă? 

   MARTORUL: E adevărat că dumneata chiar ai trecut examenul de 

barou? 

 

  

   Şeful către secretară: 

   - Cine ţi-a spus că doar pentru că te-am sărutat de câteva ori ai 

dreptul să leneveşti toată ziua? 

   - Avocatul meu. 

 

  

   Un ţăran trece pe lânga o piatră funerară pe care scria: “Aici se 

odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil”.  

   - Doamne Sfinte!, îşi face cruce ţăranul. Au îngropat trei oameni în 

acelaşi mormânt! 

 

  

   AVOCATUL: Deci data conceperii bebeluşului a fost 8 august. 

   MARTORUL: Da. 

   AVOCATUL: Şi ce făceaţi dumneavoastră atunci? 

   MARTORUL: Cam ce credeţi că făceam? 
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   AVOCATUL: Fiul cel tânăr, cel de douăzeci de ani, ce vârstă are? 

   MARTORUL: Are 20, cam ca şi IQ-ul dumneavoastră. 

 

  

   AVOCATUL: Eraţi de faţă când v-a fotografiat? 

 

  

   AVOCATUL: Vă atenţionez că răspunsurile dumneavoastră trebuie 

să fie toate orale. Bine? La ce şcoală aţi fost?   

   MARTORUL: Orale. 

 

  

   AVOCATUL: Ea avea trei copii, aşa e? 

   MARTORUL: Da. 

   AVOCATUL: Câţi din ei erau băieţi? 

   MARTORUL: Nici unul. 

   AVOCATUL: Era vreunul din copii fata? 

   MARTORUL: Onorată Curte, cred că am nevoie de un alt avocat.  

 

  

   AVOCATUL: Cum s-a încheiat primul dumneavoastră mariaj? 

   MARTORUL: Prin moarte. 

   AVOCATUL: Şi prin moartea cui s-a încheiat? 

   MARTORUL: Încercaţi să ghiciţi! 

 

  

   AVOCATUL: Puteţi descrie individul? 

   MARTORUL: Cam de înălţime medie şi purta barbă. 

   AVOCATUL: Era bărbat sau femeie? 

   MARTORUL: În afară de cazul în care era vreun circ prin oraş, aş 

merge pe varianta bărbat! 



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

 364 

  

   AVOCATUL: Are apariţia dumneavoastră aici vreo legătură cu 

Nota de Dispoziţie pe care am trimis-o avocatului dumneavoastră? 

   MARTORUL: Nu, aşa mă îmbrac eu când merg la serviciu. 

 

  

   AVOCATUL: Doctore, câte din autopsiile pe care le-aţi făcut au 

fost pe oameni morţi? 

   MARTORUL: Toate. Cei încă vii.. se zbat prea mult! 

 

  

   AVOCATUL: Vă amintiţi la ce oră aţi examinat trupul? 

   MARTORUL: Autopsia a început la ora 8.30 p.m. 

   AVOCATUL: Şi domnul Denton era mort în acel moment? 

   MARTORUL: Dacă nu, în mod sigur a fost până am terminat 

autopsia! 

 

  

   Avocatul îşi întreabă unul din viitorii clienţi:  

   - Şi... aveţi banii necesari pentru a vă permite să fiţi apărat de 

mine?  

   - Da, am două casete cu bijuterii.  

   - Bine, atunci să vedem... De ce sunteţi acuzat?  

   - De furtul celor două casete cu bijuterii... 

 

  

   AVOCATUL: Care a fost mobilul crimei? 

   MARTORUL: 01-8908989. 

 

  

   AVOCATUL: Eşti calificat să dai o mostră de urină? 

   MARTORUL: Dar dumneata chiar eşti calificat să pui întrebări? 
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   Un client îşi întreabă avocatul: 

   - Domnule avocat, aş putea să vă pun două întrebări pentru 80$? 

   Avocatul, după un moment de gândire, răspunde: 

   - Bineînţeles... care este a doua întrebare? 

 

  

   Un student la facultatea de drept, examen oral. 

   - Ce este fraudă? 

   - Ceea ce încercaţi dumneavoastră să faceţi cu mine! 

   - Explică-te! 

   - Conform codului penal, “Comite fraudă acel ce profita de igno-

ranţa altuia pentru a-l prejudicia”. 

 

  

   AVOCATUL: Doctore, înainte să faci autopsia, ai căutat să vezi 

dacă mai avea puls? 

   MARTORUL: Nu. 

   AVOCATUL: Ai controlat tensiunea? 

   MARTORUL: Nu. 

   AVOCATUL: Ai verificat dacă mai respiră? 

   MARTORUL: Nu. 

   AVOCATUL: Deci e posibil ca pacientul să fi fost încă viu, atunci 

când ai început autopsia? 

   MARTORUL: Nu. 

   AVOCATUL: Cum poţi fi sigur, doctore? 

   MARTORUL: Pentru că, pe o tăviţă, pe biroul meu, stătea creierul 

lui. 

   AVOCATUL: Înţeleg, dar nu ar fi putut totuşi ca pacientul să fie 

viu, în ciuda acestui lucru? 

   MARTORUL: Ba da, e posibil să fi fost viu şi să practice avocatura! 
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   Pledoaria unui avocat într-un caz de sex cu minori:   

   Inculpatul juca golf. Când a mers la prima gaură, a luat crosa cu 

numărul 5 şi, când să lovească mingea, a auzit o voce care îi spunea 

să lovească cu crosa numărul 9. Inculpatul s-a uitat în jur şi nu a 

văzut pe nimeni, dar, totuşi, a luat crosa numărul 9 şi a punctat. 

Inculpatul s-a îndreptat spre următoarea gaură şi a luat crosa cu 

numărul 7, dar a auzit iar o voce care îi spunea să folosească numă-

rul 2. S-a uitat în jur şi a văzut o broască. Aceasta se uita ciudat la 

inculpat şi inculpatul i s-a adresat: “Tu mi-ai spus ce crose să 

folosesc?”. Broasca i-a confirmat şi a plusat, spunându-i că îi poate 

îndeplini o dorinţă, oricare ar fi aceasta. Inculpatul şi-a dorit, cum 

ne dorim toţi, să fie un om foarte bogat. Devenind un om foarte 

bogat, s-a dus la Las Vegas cu broasca, drept recompensă. Când au 

ajuns la camera de hotel, broasca i-a spus inculpatului să o sărute şi 

inculpatul a sărutat-o. Broasca s-a transformat într-o tipă de 16 ani 

super. Şi aşa, domnule judecător, a ajuns minora la inculpat în 

cameră. 

 

  

   Toţi avocaţii din lume au memorie fotografică. Dar nu toţi avocaţii 

au film. 

 

  

   JUDECĂTORUL: Acuzat, recunoaşte că ai furat! 

   INCULPATUL: Imposibil! Pledoaria avocatului meu m-a convis că 

nu am furat. 
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Profesioniştii (doctori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorii sunt nişte zei mai mititei sau cel puţin 

asta cred ei.  
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   La 18 ani, m-am dus la un medic pentru un consult. Am fost 

trimisă la alţi patru de diverse specialităţi, pipăită, dezbrăcată de 

fiecare dată, mi s-au făcut diverse măsurători, mi s-au prescris me-

dicamente pentru o zi şi am fost chemată din nou a doua zi la 

consultaţie... 

   Am împlinit 55 de ani, m-am prezentat la un medic, am cerut o 

consultaţie generală, mi-a luat pulsul, mi-a prescris medicamente 

pentru o lună, fără a mă dezbrăca sau pipăi... 

   Ca să vezi ce rapid s-a dezvoltat medicina! 

 

  

   O tânără vine la doctor cu un bebeluş în braţe. 

   TÂNĂRA: Domn doctor, cred că micuţul e bolnav. Deşi mănâncă 

bine, a pierdut 300g în ultima săptămână. 

   DOCTORUL: Nicio grijă, rezolvăm. Suge la piept sau îi daţi lapte 

praf? 

   TÂNĂRA: De la piept, domnule doctor. 

   DOCTORUL: Atunci vă rog să vă dezbrăcaţi ca să vă examinez. 

   Tânăra îşi dă bluza jos, îşi desface şi sutienul. Doctorul îi palpează 

sânii, o mulge, examinează îndeaproape sfârcurile şi, în cele din 

urmă, nedumerit, pune gura şi suge de la ambii sâni. Apoi, radios, 

pune diagnosticul: 

   DOCTORUL: Bineînţeles că slăbeşte copilul, dumneavoastră nu 

aveţi lapte, doamnă! 

   TÂNĂRA: Normal. Eu sunt mătuşa copilului, dar oricum, îmi pare 

bine că am venit cu el azi! 

 

  

   - Domnule doctor, ce aveţi pentru ridurile mele? 

   - Cel mai profund respect. 
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    - Domnule doctor, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Am 

încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă! 

   - Staţi s-o luăm metodic! Poate e o chestiune de ereditate. Mama 

dumneavoastră a avut copii? 

 

 

   Un ţigan îşi duce nevasta la ginecolog să o controleze. Doctorul 

bagă două degete, ţiganul, curios:  

   - Ce-i faci, dom’ doctor?  

   - Îi iau lăţimea.  

   Încă o dată acelaşi lucru. Ţiganul:  

   - Ce-i faci, dom’ doctor?  

   - Îi iau înălţimea.  

   Ginecologul, ca să-şi bată joc de ţigan, se desface la pantaloni şi 

scoate scula afară. Ţiganul, repede, îl întreabă ce face.  

   - Îi iau diametrul.  

   - Iei diametru pe dracu! O să iei sifilis, asta o să iei! 

 

  

   Un nebun încerca să îi convingă pe doctori că pisicile zboară, 

aruncând în sus cu pisici. 

   La o fereastră, doctorii stau de vorbă: 

   - Astăzi o să plouă! 

   - Da, vezi ce jos zboară pisicile? 

 

  

   Oftalmologul către pacient: 

   - Citeşte aceste litere! 

   - Nu pot. 

   - Dragul meu, eşti miop! 

   - Să-mi bag piciorul! Nu destul că-s analfabet, acuma îs şi miop! 
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   Nevasta unui miliardar se interesează la doctorul care urma să-i 

opereze soţul: 

   - Mai exista speranţe, domnule doctor? 

    - Depinde ce anume speraţi! 

 

  

   - D-le doctor, îmi tremură mâinile tot timpul. 

   - Bei mult? 

   - Nu, mai mult dau pe jos.... 

 

  

   În cabinetul unui psihiatru intră un individ agitat.  

   INDIVIDUL: Domn’ doctor, cred că sunt nebun. Cred că sufăr de 

mania persecuţiei, fiindcă am impresia că nimeni nu mă ascultă, 

nimeni nu ţine cont de mine, nimeni nu mă vede... 

   DOCTORUL (tresărind): Dumneavoastră când aţi intrat în cabinet? 

 

  

   Doi medici psihiatri coboară scările. Unul se împiedică, cade şi îşi 

rupe piciorul. Celălalt se repede la el şi îl întrebă: 

   - Vrei să discutăm despre asta? 

 

  

   - Doctore, sunt foarte îngrijorat: soţia mea vorbeşte în somn. 

   - Nu-i nimic grav... 

   - Dar ea repetă: Mai repede, mai repede, Gică! Doar că pe mine 

mă cheamă Nelu! 

 

  

   - Doctore, chiar nu mai e nici o speranţă? 

   - Nu, tinere, soacra dumitale se va înzdrăveni în mod sigur. 
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   Un tip, bolnav de SIDA, îl tot stresează pe doctor pentru un 

tratament eficient. Doctorul îi spune că nu există tratament pentru 

această boală, dar individul insistă. Văzând doctorul că nu are 

scăpare cu bolnavul, îi dă un tratament la băi cu nămol.  

   Mulţumit, pacientul pleacă la băi. Acolo, se întâlneşte cu un alt 

bolnav. Îl întreabă ce tratament urmează la băile cu nămol.  

   - Aş!, nu mare lucru, reumatism. Mi-a dat doctorul bilet pentru a 

mă obişnui cu pământul. 

 

  

   Popescu consultă un medic. 

   - Domnule doctor! Tot timpul îmi stă dreaptă! La început, mi-a 

plăcut, dar acum a întrecut măsura! 

   Medicul îl studiază şi, cu o pensetă, îi scoate o furnică, i-o arată şi-

i spune: 

   - Asta vă excita! 

   - Ah, domnule doctor, vă sunt nespus de recunoscător! Cât vă 

datorez? 

   - Nimic, dar furnica rămâne aici! 

 

  

   - Domnule doctor, zise Mitică, plătesc oricât, numai să-mi faceţi 

un penis până la pământ! 

   - Da, pot să-ţi îndeplinesc dorinţa, dar să ştii că o să-ţi tăiem din 

picioare! 

 

  

   O mamă la farmacie. 

   - Aş dori nişte vitamine pentru copii! 

   - A, B sau C? 

   - Indiferent! Încă nu au învăţat să citească. 



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

 372 

  

   Un doctor către un pacient: 

   - Am două veşti: una bună, alta proastă... Cu care să încep? 

   - Cu cea proastă! 

   - Ţi-am făcut analizele... Îmi pare rău, dar trebuie să-ţi amputăm 

piciorul! 

   - Şi cea bună? 

   - A intrat fiul meu la facultate... 

 

  

   - Doctore, am fost la dumneavoastră acum vreo trei ani şi mi-aţi 

spus să mă feresc de umezeală. 

   - Da, da, îmi amintesc. 

   - Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie. 

 

  

   - Ce vârstă aveţi? 

   -28 de ani. 

   - Aşa aţi spus şi la ultimul control, acum 2 ani. 

   - Sunt consecventă, domnule doctor. 

 

  

   Un doctor către alt doctor: 

   - Este ceva în aer care lasă femeile însărcinate! 

   - Ce anume? 

   - Picioarele lor! 

 

  

   Doctorii sunt de trei feluri: 

   Internişti: Ştiu multe, dar te ajută prea puţin. 

   Chirurgi: Ştiu puţin, dar fac foarte mult. 

   Igienişti: Nu ştiu nimic, dar nu-i lăsa nici pe alţii să lucreze. 
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   Un tip îşi pierde scula într-un accident. Merge la doctor să-i facă şi 

lui ceva. Doctorul zice: 

   - Stăm cam prost cu donatorii acum, aşa că nu am decât o trompă 

de la un pui de elefant. 

   Zis şi făcut. Vine omul la control peste o lună. Totul era în regulă, 

mai crescuse niţel, nevasta era mulţumită. La fel şi în luna 

următoare. Vine omul în a treia lună la doctor, necăjit: 

   - Domnu’ doctor, am o mică problemă. O crescut acuma de-o 

târâi după mine. Asta nu ar fi o problemă aşa de mare, dar, când 

merg prin piaţă, fură mere de pe tarabe şi mi le bagă în fund. 

 

  

   Oră la facultatea de medicină, la cadavre. 

   PROFU: Prima calitate a unui viitor medic este că nu trebuie să îi 

fie greaţă. Priviţi! 

   Şi profu’ bagă un deget în fundul cadavrului, iar apoi îl bagă în 

gură. 

   PROFU: Cine face ca mine? 

   Vine un student, bagă degetul în fundul cadavrului şi apoi îl bagă 

în gură. 

   PROFU: A doua calitate a unui viitor medic trebuie să fie spiritul 

de observaţie: eu am băgat un deget în fundul cadavrului, dar altul 

în gură. 

 

  

   La un cabinet de oftalmologie intră o gagică bună de tot. 

   - Bună ziua! 

   - Sarutmâna, domnişoară! 

   Gagica începe să se dezbrace. Doctorului i se bulbucă ochii în cap 

şi, cu un ultim efort, reuşeşte să îndruge: 

   - Domnişoară, vă rog frumos, aici nu-i cabinetul de ginecologie! 
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   - Da, ştiu!, spune gagica, dându-şi jos sutienul. 

   - Domnişoară, vă rog mult să ieşiţi afară!, strigă doctorul revoltat. 

   - Dom’le, ăsta-i cabinetul de oftalmologie? 

   - Da! 

   - Atunci taci din gură! 

   Gagica îşi dă jos şi chiloţii şi se suie pe masă. 

   - Domnişoară, protestează tremurând doctorul, vă rog frumos, îmi 

faceţi probleme, sunt om însurat, am familie... 

   - Băi, tu eşti oftalmologul? 

   - Da! 

   - Atunci taci din gură şi bagă un deget înăuntru! 

   Doctorul, sfios, transfigurat, se execută. 

   - Acuma bagă toată mâna! 

   - Domnişoară, vă rog frumos, am copii... 

   - Taci, bă, şi bag-o şi pe aialaltă! 

   Doctorul îşi introduce ambele mâini, iar gagica, quod erat 

demonstrandum, zice: 

   - Acum vezi cum mi se dau ochii peste cap? 

 

  

   Într-o zi, în cabinetul unui medic intră o doamnă distinsă. Aceasta 

îi spuse doctorului: 

   - Domnule doctor, să ştiţi că soţul meu şi soţia dumneavoastră au 

o relaţie. Eu v-aş propune să ne răzbunăm. 

   Doctorul, întâi şocat, acceptă propunerea.  

   - Şi cum propuneţi să ne răzbunăm? 

   - Eu ziceam să facem şi noi dragoste, zice doamna. 

   Cei doi se înţeleg în privinţa modului de răzbunare şi, în 

consecinţă, se razbună. A doua zi, la fel, a treia zi, la fel, dar, în a 

patra zi, doctorul, plictisit, rosteşte: 

   - Doamnă, nu mai am pic de ură în mine! Plus de asta, soţia mea a 

murit anul trecut... 
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   Un ginecolog vrea să se reprofileze, auzind că ar câştiga mai bine 

ca mecanic auto. Învaţă individul şi se duce la un service auto să 

dea test de angajare. La rezultate, stupoare: tipul luase nota 15. 

   Se duce şi-l întreabă pe mecanicul şef: 

   - Dom’ne, cum se poate aşa ceva: ăsta a luat 5, ăsta 7, eu... 15?! 

   - Da, dom’ne, hai să vedem, spune mecanicul şef. Ţi-am dat să 

desfaci carburatorul, l-ai deschis corect: 5 puncte. Te-am pus să-l 

închizi, l-ai închis corect: 5 puncte. Şi ţi-am mai dat 5 puncte de la 

mine că ai făcut totul prin ţeava de eşapament! 

 

  

   Un bărbat se duce la doctor şi îi spune supărat: 

   - Domnule doctor, cred că eu vorbesc în somn. 

   - Dar ce va face să credeţi asta? 

   - Păi, în fiecare dimineaţă mă scol răguşit! 

 

  

   La o clinică de tratament pentru bătrâni, înainte de a se interna, 

bătrânii trebuiau să treacă pe la un medic, care le dădea sfaturi în 

funcţie de boală şi buzunar. 

   Intră primul bătrân. 

   - Ce pensie ai? 

   - 3000 de lei. 

   - De la masă să nu-ţi lipsească friptura, sticla de vin şi fructele 

tropicale. 

   Al doilea bătrân avea o pensie mai modestă, de 1000 de lei. 

   - De la masă să nu-ţi lipsească legumele, îi spune doctorul. 

   Al treilea bătrân avea o pensie de doar 300 de lei. 

   - Tataie, aer, cât mai mult aer! 
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   Un fotbalist ajunge la spital, în urma unui fault foarte dur. 

Doctorul îi pune în gips o mână şi picioarele. A doua zi, fotbalistul îl 

întreabă pe doctor:  

   FOTBALISTUL: Doctore, cum e, scap, o să pot să-mi mai folosesc 

picioarele vreodată?  

   DOCTORUL: Am o veste bună şi una rea pentru tine, cu care vrei 

să încep? 

   FOTBALISTUL: Păi... cu aia rea. 

   DOCTORUL: OK, de astăzi nu o să mai ai picioare... 

   FOTBALISTUL: Of! Dar cea bună care este? 

   DOCTORUL: Păi... Ţi-am găsit clienţi la crampoane! 

 

  

   BĂRBATUL: Femeie, nu ai chef de sex? 

   FEMEIA: Nu pot, că mâine merg la ginecolog. 

   BĂRBATUL (după vreo cinci minute): Dar la dentist te duci mâine? 

 

  

   - Domnule doctor, de o vreme am o amnezie extraordinară. 

   - De când? 

   - De când, ce? 

 

  

   Era odată un doctor care, la orice consultaţie, îţi spunea că ai he-

moroizi. Într-o zi, merge la el un tip ce-şi rupsese mâna cu o zi 

înainte. 

   - Din cauza hemoroizilor, spuse, ca de obicei, doctorul. 

   - Cum aşa? Doar eram la cules de mere şi s-a rupt craca cu mine. 

Ce treabă au hemoroizii cu asta? 

   - Păi, dacă te-a mâncat în fund să te urci în copac... 
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   Un tânăr vine la doctor. 

   - Domnule doctor, aveţi ceva anti-viagra? 

   - Nu, de ce? 

   - A luat bunicul mai multe pastile şi acum nu putem închide ca-

pacul la sicriu. 

 

  

   Se duce o femeie la doctorul stomatolog şi se aşează pe scaun cu 

picioarele desfăcute. Doctorul se uită mirat: 

   - Doamnă, aţi greşit cabinetul, ginecologia e a doua pe dreapta...  

   Femeia, nimic, îşi desface şi mai mult picioarele. 

   - Doamnă, v-am mai spus... 

   FEMEIA: Dumneata i-ai pus lui bărbatu-meu plombele-n gură, 

dumneata să le scoţi de aici!!!! 

 

  

   BĂRBATUL: Domn’e nu ştiu ce am, fac pe mine noaptea... 

   DOCTORUL: Cum aşa? 

   BĂRBATUL: Simplu: vine un pitic şi mă întreabă: te-ai pişat? Şi eu 

zic: nu. El zice: păi, hai să ne pişăm.... 

   DOCTORUL (după o lungă meditaţie): Dragul meu, nu văd decât o 

soluţie: când vine piticul, spune-i că te-ai pişat deja. 

   Zis şi făcut. Se duce omul acasă. Noaptea, doarme. La un moment 

dat, vine piticul şi îl bate pe umăr:  

   PITICUL: Hei, te-ai pişat? 

   BĂRBATUL: Da, da! 

   PITICUL: Bine, atunci hai să ne căcăm. 

 

  

   - Doctore, ce-ai zis că am? Balanţa, Racul, Gemeni... 

   - Nu, nu... Cancer! 
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   PACIENTUL: Doctore, am o problemă cu mersul matinal la WC: la 

ora 5 mă cac, în fiecare dimineaţă... 

   DOCTORUL: Dar asta este foarte bine! 

   PACIENTUL: Problema mea este că mă trezesc la 6! 

 

  

   Ginecologul, între picioarele gravidei aflată în plin travaliu: 

   - Hai, fetiţo, ajută-mă, împinge... Aşa, aşa, împinge, bravo!  

   Ia copilul în braţe, îl pune pe cântar şi se adresează tinerei mame: 

   - 3,300. Rămâne?! 

 

  

   Un mare iubitor de excursii se întoarce din China nu prea bine. La 

început, a zis omul că-i din cauza schimbărilor, aerul, apa, femeile, 

dar n-a mai putut răbda şi s-a dus la doctor, dar nu numai la unul. 

Nici unul n-a putut însă să-i spună ce boală avea la aparatul genital. 

   În sfârşit, unul mai cu iniţiativa l-a sfătuit să se întoarcă în ţara de 

unde a luat boala. A plecat omul nostru, s-a dus la cel mai bun 

doctor pentru boli venerice din China, şi nici după trei minute, 

doctorul chionez îi spune cu mult calm: 

   - Ah! Asta-i taca muca. 

   - Oh, doctore, mulţumesc din suflet, nimeni nu m-a putut diag-

nostica! Şi ce trebuie să fac să mă vindec? 

   - Dar nu trebuie să faci nimic! Se usucă şi cade singură. 

 

  

   Merge o blondă la doctor: 

   - Domnule doctor, nu ştiu ce să fac, pentru că de fiecare dată 

când beau cafea, mă doare ochiul stâng. 

   - Trebuie numai să scoateţi linguriţă din ceaşcă!, pune doctorul 

diagnosticul. 



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

 379 

  

   Unei femei i-a venit vremea să nască. Când se duce la spital, 

doctorii îi spun să împingă. Ea împinge, copilul iese, se dă cu capul 

de pereţi şi moare. 

   Peste nouă luni, aceeaşi femeie revine în sala de naşteri. 

Amintindu-şi episodul precedent, doctorii îi pun o plasă la ieşire. Ea 

împinge, copilul iese, rupe plasa, se dă cu capul de pereţi şi moare. 

   Peste alte trei luni, când femeia revine la maternitate, doctorul îl 

cheamă pe Ducadam, declinându-şi competenţa. Mama împinge, 

copilul iese, Ducadam prinde, bate de trei ori şi degajează. 

 

  

   Doctorul către proaspătul tata: 

   - Felicitări! Sunteţi de acum tată, dar am o veste bună şi una rea. 

Cu care să-ncep? 

   - Cu aia rea. 

   - Păi, fiului dumneavoastră îi lipseşte plămânul stâng. 

   - Vai de mine! 

   - Calmaţi-vă, domnule! Măcar are loc ficatul! 

 

  

   Doi tipi, soţ şi soţie, stau pe plajă la nudişti. Deodată, îi intră fetei 

în vagin o albină. Disperat, soţul o duce la o clinică din apropiere. 

Acolo, doctorul îi explică bărbatului: 

   - Îţi ung penisul cu miere, îl introduci în vagin şi, când simţi că 

albina s-a aşezat pe el, îl scoţi repede afară. 

   Dar soţului, de spaimă, nu i se sculă penisul. Atunci doctorul îl 

roagă să-l lase pe el să încerce. Bărbatul, speriat ca albina să nu o 

înţepe pe soţie tocmai într-un loc aşa delicat, este de acord. 

Doctorul îşi unge penisul cu miere. Penisul intră într-o erecţie 

monstruoasă. Doctorul îl introduce în vagin şi se pune la pândă. 
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   Văzând că nu se întâmplă nimic, începe să-şi mişte penisul, ce 

mai!, o regulează pe femeie în toată... regula! 

   Bărbatul, nedumerit, îl întreabă: 

   - Ce faci, doctore? 

   - Schimbare de plan, o înec pe nenorocită! 

 

  

   Un bolnav se duce la doctor pentru că tuşea des: 

   - Dom’ doctor, tuşesc rău. 

   Doctorul îi recomandă: 

   - Fumează numai zece ţigări şi vino la control peste o săptămână. 

   Peste o săptămână, vine pacientul tuşind şi mai rău. 

   - Ai fumat, măi, numai zece ţigări? 

   - Da, răspunde pacientul. 

   - Şi, înainte, câte ţigări fumai?, îl întreabă doctorul. 

   - Până mi-aţi recomandat, nu fumasem nicio ţigară. 

 

  

   - Doctore, trebuie să mă ajutaţi, soţul meu este grav bolnav: mă 

crede câine. 

   - Şi cum se manifestă? 

   - Îmi cere să-i fiu credincioasă mereu! 

 

  

   - Dom’ doctor, am şi eu o problemă... Am un dop în fund şi nu mai 

pot face nevoile şi eu că tot omul. 

   - Dar cum a ajuns acolo? 

   - Păi... Mergeam pe o plajă şi am dat fără să vreau cu piciorul într-

o lampă fermecată. A ieşit un duh de acolo şi mi-a zis că îmi 

îndeplineşte o dorinţă, orice... 

   - Şi? 

   - Eu am zis: NO SHIT! 



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

 381 

  

   Q: Cum se face avortul la ţară? 

   A: Se împuşca barză! 

 

  

   Un pacient se duce la cabinetul doctorului său de familie la prima 

oră, şase dimineaţa. Vine doctorul şi-l întreabă ce-a păţit. Pacientul 

îi spune clar şi răspicat că-l doare curul. 

   Doctorul, enervat tare, îl ia la rost şi-i zice să vină mâine, dar nu 

aşa de dimineaţă, să-i strice ziua cu asemenea probleme. 

   A doua zi, la fel, pacientul cu durerile de fund e primul la uşă. 

   - Mă, nu ţi-am spus să nu-mi strici ziua! Să nu zici că te doare iar 

în cur?! 

   - Ba da! Şi n-am dormit toată noaptea. 

   - Mă, zice doctorul, te-am avertizat ieri să nu vii aşa de dimineaţă. 

Vino mâine, dar, fii atent!, să nu-mi strici şi ziua de mâine, că te tai 

de pe lista mea. Şi încă ceva: Mâine e ziua mea! Aşa că... ai grijă! 

   A treia zi, din nou, omul nostru la uşă, la prima oră. Vine doctorul, 

îl vede aproape plângând şi-i zice până la urmă să se suie pe masă. 

   Bagă doctorul mâna în curul lui, nimic. Până la cot, până la umăr şi 

parcă apucă ceva. Trage mâna afară şi... ce să vezi?! 

   Un buchet de garoafe în toată splendoarea. 

   - La Mulţi Ani, dom’ doctor!, zice uşurat pacientul. 

 

  

   La o maternitate, doi bărbaţi aşteaptă pe o bancă. 

   La un moment dat, iese doctorul dintr-o sală de naşteri şi se adre-

sează unuia dintre bărbaţi, şi anume celui de-al doilea de pe bancă: 

   - Felicitări, aveţi un băiat! 

   Primul sare ca ars şi zice: 

   - Scuzaţi, dar eu eram primul! 
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   Înaintea anesteziei, pacientul îl întreabă pe chirurg: 

   - Domnule doctor, ce şanse am? 

   - Execut operaţia pentru a suta oară. 

   - Oh, atunci sunt liniştit. 

   - Normal. Odată şi odată trebuie să-mi reuşească. 

 

  

   La psihiatru se prezintă un barman. 

   - Domnule doctor, ieri a intrat un client în bar, a cerut un coniac, l-

a băut, după care a mâncat tacticos paharul, cu excepţia piciorului. 

Credeţi că este nebun? 

   - Mai mult ca sigur! Piciorul este partea cea mai gustoasă. 

 

  

   Doctorul trebuia să plece de la cabinet pentru câteva ore şi îl lasă 

pe Gheorghe, omul de serviciu, în locul lui, spunându-i: 

   - Cine vine şi are vreo durere, îi dai aspirină. 

   Doctorul pleacă şi se întoarce abia după două ore. Îl întreabă pe 

Gheorghe: 

   - Ei, cum a fost? 

   - Dom’ doctor, a venit Popescu, îl durea capul, i-am dat aspirină. A 

venit Ionescu, îl dureau măselele, i-am dat aspirină. A venit şi Bulă, 

zicea că de trei zile strănută. 

   - Şi? 

   - Şi i-am dat Ciocolax. 

   - Nenorocitule, asta-i laxativ, unde-i Bulă? 

   - Acum a ieşit. 

   Iese doctorul în fugă, îl vede pe Bulă ţinându-se un stâlp în braţe: 

   - Ei, cum e, mai strănuţi? 

   - Da’ ce, mai am curajul? 
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   Un medic îşi conduce studenţii printr-un ospiciu, la practică. Le 

arată, într-o rezervă, un bărbat cu privirile rătăcite. 

   - Vedeţi, acest bărbat şi-a pierdut minţile, fiindcă femeia cu care a 

vrut să se căsătorească l-a refuzat. Vom trece la rezerva alăturată, 

unde este internat cel care a luat-o. 

 

  

   Au examen la facultatea de medicină un grup de fete. 

   PROFESORUL: Ce se măreşte de 16 ori? 

   PRIMA STUDENTĂ: Hihi, hihi! 

   PROFESORUL: Ieşi afară, nesimţito! 

   Profesorul repetă întrebarea studentei următoare: 

   PROFESORUL: Ce se măreşte de 16 ori? 

   A DOUA STUDENTĂ: Irisul! 

   PROFESORUL: Corect, ieşi afară şi spunei colegei tale, ca hihi, hihi 

se măreşte numai de trei ori! 

 

  

   Vine o femeie la cabinet cu nasul umflat. Doctorul o întreabă: 

   DOCTORUL: Ce aţi păţit? 

   FEMEIA: O albină, răspunde femeia.  

   DOCTORUL: S-a pus pe nasul dumneavostră?  

   FEMEIA: Da.   

   DOCTORUL: V-a înţepat?   

   FEMEIA: N-a avut timp, că soţul meu a şi lovit-o cu lopata. 

 

  

   Doctorul dictează asistentei un diagnostic în latină.  

   PACIENTUL (agitat): Domnule doctor, sufăr de vreo boală rară? 

   DOCTORUL: Da’ de unde! Jumătate din cimitir e plin cu cei care au 

avut boala dumneavoastră! 
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   - Domnule doctor, taică-meu a trăit nouăzeci de ani! Credeţi că 

am şanse să apuc şi eu această vârstă? 

   - Fumezi? 

   - Nu. 

   - Bei? 

   - Niciodată! 

   - Înseamnă că-ţi plac femeile... 

   - Niciodată nu mi-am înşelat soţia! 

   - Atunci, de ce mama dracului vrei să trăieşti nouăzeci de ani?! 

 

  

   Un tip se trezeşte în ambulanţă: 

   - U... u... unde mă duceţi! 

   - La morgă! 

   - Păi nu am... murit! 

   - Păi... nu am ajuns! 

 

  

   PACIENTUL: Îmi puteţi da un sfat pentru o viaţă mai lungă? 

   DOCTORUL: Să vă căsătoriţi! 

   PACIENTUL: Ajută? 

   DOCTORUL: Concret, nu! Dar gândul de viaţă lungă nu va mai veni 

niciodată. 

 

  

   - Doctore, nu i-aţi putea admininstra soţului meu un medicament 

pentru a visa noaptea peşte? 

   - De ce? E cumva pescar? 

   - Nu, dar de vreo două luni visează noapte de noapte vrăbii. 

   - Şi ce vă deranjează, peşti sau vrăbii, nu e totuna? 

   - Nu, că daca ar visa peşti, nu ar mai ciripi. 
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   - Dom’ doctor, de câte ori îmi scot sutienul, mi se ridică sânii şi mi 

se întăresc sfârcurile. 

   - Ia să vedem! 

   Femeia scoate bluza, apoi sutienul, şi sânii - zvâc! Doctorul se 

minună foarte tare. 

- E grav, domnule doctor? 

- Grav nu e, dar e molipsitor... 

 

  

   Un ziarist vrea să scrie un reportaj de la spitalul de nebuni. 

Doctorul îi explică: 

   - Periodic, le dăm nebunilor câte un test. Care reuşeşte să îl 

treacă, îi dăm drumul. De exemplu, acum am umplut o cadă cu apă. 

Lângă cadă avem o linguriţă, un pahar şi o găleată şi le cerem 

nebunilor să golească apa din cadă. 

   Ziaristul spuse: 

   - Foarte simplu, orice om sănătos ar folosi găleata! 

   Doctorul ripostează: 

   - Greşit, un om normal ar trage dopul de la cadă. Ce pat preferaţi, 

jos sau sus?     

 

  

   Medicul cardiolog intră în goană la morgă, strigând: 

   - Scoate-l repede pe numărul trei! Nu pulsul lui s-a oprit, ci ceasul 

meu! 

 

  

   - Domnule doctor, am avut un coşmar toată noaptea: se făcea că 

trăgeam de o uşă pe care scria ceva. 

   - Şi ce scria? 

   - Împinge! 
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   DOCTORUL: Nu-mi place deloc cum arătaţi.  

   PACIENTA: Ei, doctore, noroc că eşti dumneata nu ştiu ce fru-

museţe! 

 

  

   O prostituată se duce să o consulte un ginecolog. 

   - Pierdeţi mult la ciclu?, o întreabă doctorul. 

   - Foarte mult! Cel puţin un milion pe noapte… 

 

  

   - Dom’ doctor, bărbatul meu mă înşeală! 

   - De unde ştiţi? 

   - Am patru copii şi nici unul nu seamănă cu mine... 

  

  

   Medicul iese transpirat din sala de operaţii. Se întâlneşte cu un alt 

medic, care îl întreabă ce s-a întâmplat.  

   - Am avut o operaţie foarte grea. Pacientul, un poliţist, nu pre-

zenta activitate cerebrală. I-am deschis calota craniană şi nu îmi 

venea să cred ochilor. Era goală. Doar un fir de aţă. Timp de 4 ore, 

m-am gândit dacă să tai aţa sau nu. Până la urmă, am tăiat-o. Şi ce 

crezi că s-a întâmplat? 

   - Ce s-a întâmplat? 

   - I-au căzut urechile. 

 

  

   Se întâlnesc doua băbuţe şi zice una celeilalte: 

   - Eu mi-am schimbat doctorul ginecolog, e unul tânăr şi frumos, 

zâmbeşte şi e foarte draguţ cu mine. Tu ai rămas cu cel vechi, nu? 

   Băbuţa îi zice: 

   - O fi el hodorog, da’ ştii ce îi tremura mâna?! 
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   O femeie la doctor.    

   - Domn’ doctor, aţi uitat că de trei minute stau cu limba scoasă? 

   - N-am uitat, dar vreau să scriu reţeta în linişte. 

 

  

   Cabinetul unui psihiatru. Se deschide uşa şi intră un bărbat, în 

patru labe, cu ceva în gură. 

   PSIHIATRUL: Vai! Cine a venit la noi? O pisicuţă? 

   Bărbatul se târâie până în colţul cabinetului. 

   PSIHIATRUL (urmărindu-l): Un căţeluş? 

   Bărbatul trece cu mâna pe lângă perete şi se târâie în celălalt colţ. 

   PSIHIATRUL (nu renunţă aşa uşor): Ah! Cred că e un arici! Nu? O 

broască ţestoasă? 

   Bărbatul scoate un cablu din gură şi zice:  

   - Auziţi? Mă lăsaţi şi pe mine să vă trag netul sau nu?! 

 

  

   Un chirurg vizitează o blondă splendidă după operaţie: 

   - Totul merge bine... 

   Ea era trează, aşa că, după ce o examinează, îl întreabă: 

  - Şi după cât timp voi putea face sex din nou, domnule doctor? 

   Chirurgul, încurcat, făcu o mică pauză, lucru care păru s-o alar-

meze pe biata fată. 

   - Care-i problema, doctore? Am să mă fac bine, nu-i aşa?! 

   El răspunde: 

   - Sigur c-ai să te faci bine... Doar că nimeni nu mi-a mai pus între-

barea asta după o operaţie de amigdalita... 

 

 

   - Doctore, aţi recomandat soţiei mele să se ducă la băi. E bolnavă? 

   - Nu!  Dumneavostră aveţi nevoie de linişte! 
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  Un bărbat avea febră mare, aşa că soţia l-a dus la doctor. După o 

consultaţie, doctorul se pronunţă: 

   - Doamnă, soţul dumneavoastră are nevoie de odihnă. Am să vă 

prescriu nişte somnifere. 

   - Vă mulţumesc, domnule doctor. Şi când trebuie să i le dau? 

   - Nu pentru el, sunt pentru dumneavoastră! 

 

  

   DOCTORUL: Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastră des-

chisă?  

   PACIENTUL: Da. 

   DOCTORUL: Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereaţi? 

   PACIENTUL: Nu, dar mi-au dispărut ceasul, televizorul, iPodul şi 

laptopul. 

 

  

   Nelu, puţin abţiguit, merge la doctor, acuzând dureri de cap. 

Doctorul îl consultă, după care îi spune: 

   - Nu pot să pun un diagnostic bolii dumneavoastră astăzi. Cred că 

de vină este alcoolul. 

   - Nicio problemă, doctore, am să revin când sunteţi treaz... 

 

  

   O pereche suedeză, amândoi blonzi şi cu ochi albaştri, cu părinţii 

blonzi şi cu ochi albaştri, cu cei opt bunici blonzi şi cu ochi albaştri, 

au un copil cu pielea neagră, părul cârlionţat şi ochii negri. Tatăl, 

neîncrezător, face proba de paternitate. Medicul îi confirmă că 

copilul este al lui. La protestele tatălui, care nu voia nici în ruptul 

capului să înţeleagă, medicul explică: 

   - Avem în faţă un caz evident de sindrom Kodak! Adică: vagin larg, 

penis subţire, intră lumina şi se voalează filmul! 
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   O dentistă căuta un ac pentru anestezia unui pacient. 

   - Nu vreau injecţii. Urăsc injecţiile!, strigă bărbatul. 

   Dentista agită atunci o butelie cu protoxid de azot, la care paci-

entul începe să ţipe: 

   - Nu pot să suport gazele, masca mă sufocă! 

   Dentista îl întreabă atunci pe pacient dacă n-are nimic împotrivă 

să ia o pilulă. 

   - Nicio problemă, zice pacientul. Mă împac bine cu pilulele. 

   Dentista revine cu o pilulă şi-i zice: 

   - Uite aici o Viagra. 

   Bărbatul: 

   - Nu mi-am închipuit niciodată că Viagra atenuează durerea! 

   - Nu atenuează, dar cel puţin o să ai de ce să te ţii, în timp ce-ţi 

scot măseaua... 

 

  

   - Doctore vreau să vă mulţumesc pentru medicamentul prescris. 

   - Te-a ajutat, văd, nu-i aşa? Cât ai luat din el, câte sticluţe? 

   - Nici una. Unchiul meu a băut una şi eu am moştenit o casă de 

toată frumuseţea! 

 

  

   Intră un domn extrem de agitat în farmacie şi ţipă: 

   - Repede, daţi-mi ceva pentru diaree, e urgent! 

   Farmacistul, care era nou, devine foarte nervos şi-i dă un calmant. 

Domnul, în foarte mare grabă, ia medicamentul şi pleacă. După 

câteva ore, domnul cu diaree revine şi farmacistul îi spune: 

   - Mii de scuze, domnule. Cred că din greşeală v-am dat un 

medicament pentru nervi. Cum vă simţiţi? 

   - Căcat tot, dar liniştiiiiiit... 
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   Doctorul vrea să afle antecedentele medicale. 

   - Tatăl tău a murit de moarte naturală? 

   - Ah, nu. A fost tratat de un doctor! 

 

  

   - Doriţi să vă pun un dinte din aur sau din viplă? 

   - În afară de preţ, ar mai fi vreo diferenţă? 

   - Dacă este din viplă, n-o să vă deschidă nimeni niciodată cavoul! 

 

  

   Merge un schelet la medic. 

   MEDICUL: Acuma se vine? 

 

  

   Medicul către pacient: 

   - Aveţi o boală contagioasă extrem de rară. O să fiţi mutat într-o 

cameră separată şi acolo veţi mânca numai pizza şi clătite. 

   - Şi astea mă vor ajuta să mă fac bine? 

   - Nu, dar asta-i singura mâncare care încape pe sub uşă. 

 

  

   Asistenta intră isterică în cabinetul doctorului: 

   - Pacientul care tocmai a ieşit de la dumneavoastră a murit pe hol. 

   - Mda, schimbă-i repede poziţia, să pară că tocmai intra. 

 

  

   O pacientă îi spune dentistului său: 

   - Doctore, n-o să mă doară? Mor de frică! Cred că decât să-mi 

scot o măsea, mai bine fac un copil. 

   - N-am nimic împotrivă, schimbăm planul. Dar hotărîţi-vă, ca să 

ştiu cum să pun scaunul. 
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   Medicul desenează o linie şi apoi îl întreabă pe pacient: 

   - Ce vă sugerează asta? 

   - Femei goale... 

   Mai desenează un cerc şi iar: 

   - Dar asta ce vă sugerează? 

   - Femei goale... 

   Mai desenează un pătrat: 

   - Ce vă sugerează asta? 

   - Femei goale... 

   Psihiatrul lasă jos creionul din mână şi zice: 

   - Văd că aveţi o idee fixă cu femei goale. 

   - Eu?! Eu am o idee fixă? Doctore, dar cine a desenat aici toate 

obscenităţile astea? 

 

  

   Se duce unul la doctorul psihiatru: 

   - Domnule doctor, eu am o mare problemă... 

   - Spuneţi-mi, ce problemă aveţi? 

   - Problema este că sunt foarte nehotărît... Hm... Sau nu?! 

 

  

   Între doctori: 

   - Cum a mers operaţia? 

   - Care operaţie, nu era autopsie? 

 

  

   O ambulanţă goneşte pe străzi şi la o intersecţie se răstoarnă şi 

accidentează un pieton. Şoferul coboară imediat, ridică victima, o 

instalează pe targă şi continuă drumul spre spital. La un moment 

dat, se întoarce zâmbind spre accidentat şi îi spune: 

   - Ce noroc formidabil aţi avut că treceam pe aici! 
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   Undeva, pe autostradă, accident de maşină. Vine poliţia, ambu-

lanţa, strânge cadavrele, se iau declaraţii... Un singur individ rămă-

sese în viaţă, încremenit la volan, după ce femeia de lângă el 

zburase prin parbriz şi murise. Cei de la ambulanţă îl recunosc, e un 

doctor renumit.  

   - Domnule doctor, vă înţelegem ca sunteţi şocat, dar trebuie să vă 

spunem că soţia dumneavoastră a murit. 

   - Nu era soţia mea. 

   - Aha. Oricum, văd cât sunteţi de tulburat, fiica dumneavoastră, 

din păcate, a murit. 

   - Nu era fiica mea... 

   - Atunci, poate o rudă apropiată, o prietenă foarte bună... 

   - Nu... 

   - Amanta, doctore?, întreabă şoptit un poliţist. 

   - Era o prostituată. Am luat-o cu vreo doi kilometri în urmă... 

   - Aaaaa!... Păi atunci sunteţi un norocos, doctore!, remarcă 

acelaşi poliţist. 

   - Noroc din ăsta să ai dumneata! V-aţi uitat să vedeţi ce avea în 

gură? 

 

  

   Un om se duce la doctor şi îi spune: 

   - Doctore, sunt homosexual. 

   - Vai de mine!... Şi eu nici măcar nu m-am pieptănat! 

 

  

   - Doctore, se plânge o pacientă, nu prea sunt sigură de mine. 

   - Stai liniştită, zice doctorul, siguranţa absolută o au doar imbecilii. 

   - Sunteţi absolut sigur, domnule doctor? 

   - Absolut. 
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Profesioniştii (poliţişti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara, creierul unui poliţist este cât un bob 

de mazăre, deoarece se dilată  de la căldură . 
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   Un orator motivaţional foarte cunoscut îşi întreţinea publicul. 

   ORATORUL: Cei mai buni ani din viaţa mea au fost petrecuţi în 

braţele unei femei care nu era soţia mea! 

   La auzul acestei afirmaţii, publicul a amuţit. 

   ORATORUL (continuând): Iar acea femeie a fost mama mea! 

   Râsete şi aplauze. 

   Seara, un poliţist, uşor afumat, care participase la cursul ţinut de 

către acest orator, a încercat să plaseze această glumă de efect 

acasă. 

   POLIŢISTUL (către soţie): Cei mai buni ani din viaţa mea au fost 

petrecuţi în braţele unei femei care nu erai tu! 

   Soţia sa a început să spumege de furie. Încercând să-şi 

amintească preţ de câteva secunde a doua parte a glumei, poliţistul 

a trântit în cele din urmă: 

   POLIŢISTUL:... şi nu-mi amintesc cine era! 

   MORALA: Nu lua cu copy dacă nu ştii să dai paste. 

 

  

   Doi poliţişti găsesc trei grenade într-o groapă. 

    - Ce ne facem cu ele? 

    - Le ducem la secţie. 

    - Şi dacă explodează una pe drum? 

    - Spunem că am găsit doar două. 

 

  

   Un tip trece pe roşu la semafor. După două minute, îl opreşte pe 

dreaptă o poliţistă de la circulaţie. Tipul dă geamul jos şi, cu o 

moacă spăşită, întreabă: 

   TIPUL: Cât? 

   POLIŢISTA: 300 RON. 

   TIPUL: Bine. Urcă! 
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   Examen de promovare la Poliţie. Un subofiţer se agită şi află de la 

cineva că la examen se va întreba cine a scris Luceafărul. Poliţistul 

se agită şi el, dar nu găseşte răspunsul. Se duce la locotenent: 

   - Dom’ locotenent! Am şi eu o întrebare... 

   - Zi, mă! 

   - Cine a scris Luceafărul? 

   - Bă, nu ştiu. 

   Poliţistul nostru se duce la colonel: 

   - Dom’ colonel! Am şi eu o problemă! 

   - Da, se rezolvă! Zi! 

   - Cine a scris Luceafărul? 

   - Nu ştiu, dar am un prieten profesor, să îi dau telefon! 

   În sfârşit, află gaboru’ că Eminescu a scris Luceafărul şi, ca să nu 

uite la examen, notează pe un bilet şi îl bagă în pantof. 

   La examen este într-adevăr întrebat cine a scris Luceafărul. 

Poliţistul scoate discret biletul din pantof şi răspunde mândru: 

   - Clujeana S.A.! 

 

  

   Un poliţist găseşte un puşti la colţ de stradă vânzând ceva în 

grămăjoare mici. Îl întreabă pe puşti cu un aer sever: 

   - Mă, ce faci tu aici? 

   - Vând sâmburi de măr, domnule! 

   - Şi la ce sunt buni ăştia? 

   - Fac minte, domnule! 

   - Bine, dă-mi şi mie de 2 lei. 

   Ia sâmburii şi pleacă mestecând cei câţiva sâmburi pe care i-a dat 

băiatul. Brusc, se opreşte şi se întoarce la băiat luându-l la rost: 

   - Mă, şmechere, cu 2 lei cumpărăm un kil de mere şi aveam mai 

mulţi sâmburi! 

   - Vezi, nene, nici nu ai mâncat bine sâmburii şi ţi-a şi venit mintea! 
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   Un poliţist se întoarce mai devreme ca de obicei de la serviciul de 

noapte. Soţiei nu-i mai rămâne timp să-şi ascundă amantul. Cu o 

voce plângătoare se adresează soţului: 

   - Te rog, drăguţule, nu aprinde lumina. Mă doare cumplit capul. 

   Soţul, grijuliu, se dezbracă pe întuneric. Când vrea să intre în pat, 

soţia îl roagă: 

   - Te rog, scumpule, du-te până la farmacie şi adu-mi nişte anti-

nevralgice!  

   Omul se îmbracă din nou pe întuneric şi aleargă să aducă ce i s-a 

cerut. 

   - De ce mă priveşti aşa ciudat?, îl întreabă el pe farmacist, 

observând privirile acestuia. Nu mă mai cunoşti? 

   - Cum să nu te cunosc? Eşti poliţistul John Malvin, dar mă întreb 

de ce un poliţist aleargă noaptea prin oraş, în uniformă de poştaş... 

 

  

   Un poliţist vine dimineaţa pe la ora 5 la serviciu, în pielea goală. 

Superiorul îl întreabă: 

   - Bă, ce-i cu tine? Ai înnebunit, ce vii în halul ăsta la serviciu? 

   - Şefu’, am fost cu nevastă-mea la o petrecere şi pe la 3 noaptea 

au început jocurile de societate. S-au stins luminile şi o voce a 

strigat: “Să se dezbrace doamnele!”. După câteva minute, din nou: 

“Şi domnii să se dezbrace!”. Imediat, aceeaşi voce a strigat: “Şi 

acum… la lucru!”. 

   - Şi?, întrebă şeful nedumerit. 

   - Şi eu într-un sfert de oră am ajuns la lucru! 

 

  

   Q: Care este diferenţa dintre un poliţist şi un măgar? 

   A: Nici una! 
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   Petrecere mare într-un bloc. Bătaie în uşă: 

   - Deschideţi, Poliţia! 

    - Noi am chemat prostituatele, nu pe voi! 

   - Pe noi ne-au chemat vecinii voştri. 

    - Atunci mergeţi la ei! 

 

  

   Poliţistul opreşte o maşină: 

   - Aveţi permis de conducere? 

   - Da. Trebuie să vi-l arăt? 

   - Nu, numai dacă nu aveaţi trebuia să mi-l arătaţi. 

 

  

   Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi 

începe să pipăie maşinile pe plafon. Un şofer îl vede şi-l întreabă: 

   - Ce faci frate, ce cauţi? 

   - Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se pe picioare! 

   - Păi... şi de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la fel? 

   - Nţ! A mea are girofar… 

 

  

   Q: De câţi poliţişti este nevoie pentru a înşuruba un bec în pre-

zenţa comandantului?  

   A: De niciunul, comandantul fixează becul în dulie şi el ştie că 

Pământul se învârteşte… 

 

  

   Doi poliţişti intră într-un compartiment al trenului: 

   - Arme? Bani? Droguri? 

   - Nu, mulţumesc. O cafea, vă rog... 
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   Dintr-un raport al Poliţiei: “Făptaşul legase victima cu o sfoară şi 

era pe cale să o necinstească. Din fericire, noi, Poliţia, i-am luat-o 

înainte”. 

 

  

   Poliţia rutieră, la locul accidentului, explică într-un interviu TV 

despre importanţa centurii de siguranţă: 

   - Uitaţi-vă la acest om care nu a purtat centura: capul rupt, 

intestinele pe parbriz, ochii în pom, fără mâini. În schimb, uitaţi-vă 

şi la cel care a purtat centura: parcă-i viu! 

 

  

   Q: Care este asemănarea dintre un poliţist şi o balegă? 

   A: Ambii stau în mijlocul drumului, dezgustând participanţii la 

trafic. 

 

  

   - Bună ziua! 

   - Bună ziua, domnule poliţist! 

   - Dumneata, tinere domn, pe gheaţa asta conduci cu 70 km pe 

oră? Vrei să ajungi la spital? 

   - Da! 

   - Bravo, frumos răspuns! Eşti şmecher? 

   - Nu! Sunt doctor... 

 

  

   Poliţistul opreşte un şofer pentru că a observat că mergea în 

zigzag. Acesta îl întreabă cât a băut.  

   ŞOFERUL: Păi... Scrie zece beri, că Champagne oricum nu ştii să 

scrii. 
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   Un şofer, preot, este tras pe dreapta de Poliţie. 

   POLIŢISTUL: Ce ai în sticlă? 

   PREOTUL: Apă. 

   Poliţistul verifică conţinutul sticlei. 

   POLIŢISTUL: Părinte, dar aici este vin! 

   PREOTUL: Binecuvântat fie Bunul Dumnezeu şi miracolele sale... 

 

  

   Un poliţist, care nu-şi făcuse planul la amenzi, iese la luat cu 

japca. Deodată apare badea Ion în căruţă. 

   - Ioane, trage pe dreapta, că ai încurcat-o, zice poliţistul. Conduci 

sub influenţa alcoolului! 

   - Da’ de unde! 

   - Suflă în fiola asta. 

   Suflă Ion, dar degeaba. Poliţaiu’, ofticat, începe să-i caute nod în 

papură: 

   - Da’ în sticla aia din buzunar ce ai? Alcool? Ţuică? Nu-i aşa? 

   - Da’ de unde. Îi lapte de cocos. 

   Poliţaiu’ îşi zice: “Dacă este ţuică, l-am ars, dacă nu, măcar gust şi 

eu ca să văd cum este laptele de cocos”. 

   - Dă încoace la verificări! 

   Badea Ion îi dă sticla, poliţaiu’ trage un gât bun şi constată cu 

stupoare că nu este alcool. Îi înapoiază sticla şi îi dă drumul să 

plece. Badea Ion se suie în căruţă şi dă bice calului: 

   - Di, Cocos, diii!... 

 

 

   Q: Cum îşi dau seama poliţiştii când se trezesc de dimineaţa să îşi 

pună chiloţii corect?  

   A: Ţin minte că partea gălbuie vine în faţă, iar cea maro în spate. 
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   Q: De ce poliţiştii nu se îmbolnăvesc de SIDA? 

   A: Pentru că nu-i iubeşte nimeni şi nu se iubesc nici între ei. 

 

  

   Doi hoţi eliberaţi din penitenciar au terminat banii repede. S-au 

gândit ei cum să facă rost de bani. Să spargă o bancă? Nu au scule 

performante. Să spargă un magazin? Poate nu găsesc suficienţi 

bani. S-au hotărât să spargă ceva la care nu se aştepta nimeni: 

sediul poliţiei! Ajung în biroul comandantului şi deschid fişetul. În 

primul sertar, valută. 

   - Nu luăm valuta, că e înseriată! 

   Al doilea fişet era plin cu bijuterii. 

   - Nu le luăm, că bijuteriile sunt sub urmărire! 

   Al treilea fişet: un dosar plin cu amprente. 

   - Ăsta îl luăm şi facem bine şi la prietenii noştri! 

   A doua zi, ofiţerul de serviciu raportează comandantului că a fost 

spart biroul. 

   - Ce au luat, valuta? 

   - Nu. 

   - Bijuteriile? 

   - Nu. 

   - Atunci ce? 

   - Condica de prezenţă a poliţiştilor! 

 

  

   Un poliţist din Caracal se plimba într-un bâlci în oraş. Se opreşte la 

un stand de tir, trage, nimereşte ţinta şi câştigă o mică broască ţes-

toasă. Pleacă mulţumit. După o oră se întoarce, trage şi câştigă iar. 

   - Acum puteţi să alegeţi ce vreţi: o păpuşă sau un ursuleţ. 

   - Nu, daţi-mi tot un sandwich, la fel ca data trecută! 
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   Un şofer ajunge cu maşina pe malul unui râu şi-l întreabă pe un 

poliţist care pescuia dacă-i adâncă apa. Acesta-i răspunde că nu, iar 

şoferul intră cu maşina-n râu, se scufundă, abandonează automo-

bilul, iese cu chiu cu vai din apă şi-ncepe să ţipe la poliţai:  

   - Ai zis că apa-i mică şi uite că era să mă înec!  

   - Pe onoarea mea, acum 10 minute era mică, au trecut nişte raţe 

şi le ajungea apa abia până la piept! 

 

  

   O babă într-un tramvai cască întruna. Un poliţist de lângă ea îi 

spune, chipurile, ca să-i facă educaţie:  

   - Ho, babo, că mă înghiţi!  

   - Lasă maică, nu te teme, ca pe voi oricum nu vă înghite nimeni! 

 

 

   Q: Ce gândeşte un poliţai când vede o coajă de banană?  

   A: La naiba, iar o să cad jos! 

 

  

   Un poliţist intră în secţie, ţinând în mână un căcat imens, şi zice: 

   - Fiţi atenţi în ce era să calc! 

 

  

   Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de 

poliţie în oglindă şi accelerează. După o vreme, vede că nu poate 

scăpa de poliţist şi trage pe dreapta. Poliţistul îi spune: 

   - Am avut o zi groaznică şi vreau să ajung acasă. Dar mi-a plăcut 

urmărirea. Aşa că zi-mi o scuză bună şi te las să pleci. 

   - Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un poliţist, zice şo-

ferul. Când te-am văzut în spate, am crezut că vrei să mi-o aduci 

înapoi. 
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   Un poliţist se apropie de un băieţel care plânge în faţa unui chioşc 

de ziare. 

   - Ce-ai păţit?, îl întreabă el. 

   - Superman n-a mai apărut!, se lamentează puştiul. 

   - Mă ocup eu de asta, îl linişteşte poliţistul. Apoi strigă: Hei, Su-

perman, ieşi afară! N-o să-ţi facem nimic! 

 

 

   Q: Când are un poliţist creierul cât o nucă?  

   A: Când se inflamează.  

 

 

   Q: De ce a pus poliţistul apa în portbagaj?  

   A: Ca să nu moară sirena. 

 

 

   Q1: De ce poartă poliţiştii trese pe umăr?  

   A1: Ca să audă cum plouă.  

   Q2: Da de ce poartă trese pe amândoi umerii?  

   A2: Ca să audă stereo. 

 

  

   Soţia unui poliţist aude gemete în baie. Deschide uşa din baie şi îl 

vede pe soţul ei că se chinuie să bage o chiftea în fund. 

   - Ce faci, bărbate? 

   - Am fost la dentist şi mi-a spus doctorul să mănânc pe partea 

cealaltă. 

 

 

   Q: De ce s-au înecat doi poliţişti de marină în Dunăre?  

   A: S-a oprit motorul bărcii şi au vrut s-o împingă. 
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   Cică şeful de secţie îi strânge pe gabori la un loc şi le spune: 

   - Băi, mâine să veniţi îmbrăcaţi frumos că mergem la "Nunta lui 

Figaro". A doua zi vin poliţiştii toţi îmbrăcaţi la costume, cu neveste, 

copii, cadouri, flori. Când îi vede, şeful de secţie se ia cu mâinile de 

cap şi le zice: 

   - Mă, idioţilor! Nu mergem la nuntă, "Nunta lui Figaro" este o 

operă, mă, teatru, operetă, înţelegeţi?! 

   - Şi ce te superi aşa, şefu’, dumneata când ai venit la "Lacul 

Lebedelor" cu undiţele, noi am zis ceva? 

 

 

   Q: De ce stau poliţiştii în intersecţie cu faţa spre nord?  

   A: Ca să le crească muşchi pe piept. 

 

  

   Se duce un om la un magazin de creiere. 

   - Cu ce vă pot ajuta? 

   - Cât costa un kg de creier de fizician? 

   - 50.000 lei. 

   - Dar un kg de creier de matematician? 

   - 40.000 lei. 

   - Dar un kg de poliţişti? 

   - 1.000.000.000 lei. 

   - De ce atât de mult? 

   - Câţi poliţişti aţi văzut cu creier? 

 

 

   Q: Ce înseamnă când vezi în faţa şcolii ajutătoare 10 maşini de 

poliţie?  

   A: Înseamnă că e şedinţă cu parinţii sau întâlnirea de 10 ani! 

 



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

 404 

  

   Poliţistul către şofer: 

   - Vă rog să coborâţi din maşină! 

   - Sunt prea beat, urcă tu! 

 

  

   Vine Garcea de la bar acasă şi se ia de nevastă. 

   - Mărie, dezbrăcă-te. 

   - De ce mă, ce ai cu mine? 

   - Fă, tu n-auzi? 

   Maria se dezbracă, nu se pune cu prostu’. 

   - Fă, pune-te în faţa oglinzii cu picioarele în sus desfăcute. 

   - Doamne, ai învăţat o poziţie nouă!, se bucură nevasta. 

   Garcea se pune cu bărbia între picioarele ei, se uită în oglindă şi 

zice: 

   - Al dracu’ e ţiganul ăsta, mă. A avut dreptate! Ce bine îmi stă cu 

barbă!... 

 

 

   Q: Ştiţi de ce un poliţai are şapcă?  

   A: Orice coş de gunoi are capac.   

 

 

   Q: Ştiţi de ce poliţistul, când se culcă, pune două pahare pe 

noptiera de lângă pat, unul cu apă şi celălalt gol?  

   A: Pentru că poate îi este sete sau poate nu. 

 

 

   Q: De ce umblă trei poliţişti în patrulă?  

   A: Unul ştie să scrie, unul să citească, iar celălalt păzeşte cei doi 

oameni de cultură. 
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   Doi poliţişti stau în parc pe o bancă. La un moment dat, banca se 

rupe, iar poliţiştii cad. 

   Morala: Cel mai deştept cedează primul. 

 

  

   - Şofer, actele la control! 

   - Poftiţi, domnule poliţist! 

   - Totul pare în regulă: nu miroşi a băutura, nu ai celular în maşină, 

farurile şi frânele funcţionează, centura de siguranţă o ai, cauciu-

curile sunt bune, nu sunt probleme. Dar eu tot te amendez, fiindcă 

îmi pari un pic cam obosit... 

 

  

   Q: De ce merg poliţiştii pe centrul drumului? 

   A: Ca să nu se răstoarne drumul. 

 

  

   Un poliţist îşi făcea rondul de noapte. Aude într-o tufă: 

   - 58, 59, 60... 

   - Ce faci bă, aici? 

   - Flotări! 

   - Dă-le-ncoace şi şterge-o! 

 

  

   Q: De ce merg pe stradă trei poliţai şi un câine? 

   A: Să aibă împreună 12 clase şi o limbă străină. 

 

  

   Legislaţie rutieră. 

   Pietonul trebuie să se asigure că nu pune în pericol maşinile. 
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   Sergentul către şoferul Garcea: 

   - Caporal, scoate capul pe geam şi vezi dacă merge girofarul! 

  - Da, nu, da, nu... 

 

  

   O placă comemorativă pe un perete, în dreptul unei guri de canal: 

“Aici a căzut căpitanul Garcea”. 

 

  

   Un ins trecea pe lângă un gard de după care se auzea: “Cu verdele 

în sus, cu verdele în sus!”. Curios din fire, trecătorul se suie pe gard 

să vadă ce se petrecea acolo. Şi, ce să vezi!, poliţiştii plantau brazi. 

 

  

   Q:  De câţi poliţişti e nevoie să arestezi un negru în Brooklin? 

   A: De trei: unul îl ţine pe negru, unul îi pune cătuşele şi altul îi cară 

casetofonul. 

 

  

   Un poliţai interpelează un individ beat turtă care încearcă să se 

urce la volanul maşinii sale: 

   - Chiar intenţionezi să şofezi în halul ăsta? 

   - N-am de ales. Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos? 

 

  

   Doi poliţişti beţi mergeau pe stradă şi la un moment dat s-au oprit 

lângă un stâlp. 

   Unul dintre ei a început să bată în stâlp, să fluiere, să strige. 

   Cel de-al doilea poliţist se uită în sus şi îi spune celuilalt poliţist: 

   - Insistă, insistă, că e acasă, se vede lumină... 
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   Un tractorist a răsturnat remorca cu lemne chiar în mijlocul 

străzii. Un poliţist care era în preajmă îi zice: 

   - Ce-ai făcut, eşti terminat, să vezi ce-o să-ţi facă şeful!... 

   TRACTORISTUL: Păi, ştie... 

   POLIŢISTUL: De unde ştie? 

   TRACTORISTUL: Păi, e sub lemne... 

 

  

   Două soţii de poliţişti stau de vorbă. 

   - Dragă, soţul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi-a 

adus vreo floare... 

   - Şi ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă n-am văzut 

până acum... 

 

  

   Un poliţist rural îşi pune caschetă albă şi iese la şosea. Opreşte un 

automobilist care depăşea vizibil viteza admisă. Acesta se justifica: 

   - Ştiţi, eu sunt medic primar şi mă grăbesc la o intervenţie. 

   - Pe cine păcăleşti dumneata? Crezi ca noi mai suntem miliţienii 

de altă dată? Ori eşti medic, ori eşti primar! 

 

  

   Un poliţai înalt ca bradul, cu mustăcioară, vorbeşte cu un puşti: 

   - Măi ţâncule, îţi place mustaţa mea? 

   - Da, nene. 

   - Măi ţâncule, dar ţie îţi place cascheta mea? 

   - Da, nene. 

   - Păi, văd că ţie ţi-ar place să fii poliţai, nu-i aşa? 

   - Da, nene, dar e prea târziu. 

   - Cum aşa, mai ai atâta timp... 

   - Nu, nene, e prea târziu, am trecut deja clasa a cincea... 
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   Q: De ce poliţiştii au dunga laterală la pantaloni? 

   A: Ca să nu-i ia pe dos. 

 

  

   Q: - De ce poliţiştii nu se spală pe dinţi? 

   A: Că le intră săpun între dinţi. 

 

  

   Doi poliţişti: 

   - Bă, Vasile, ce tremuri aşa, bă, ce ai păţit? 

   - Am stat puţin în frigider. 

   - De ce, bă? 

   - Păi, şefu’, nu ne-aţi zis că poliţaii trebuie să aibă sânge rece? 

 

  

   Un poliţai cumpăra continuu bilete la film la acelaşi spectacol. 

Casiera îl întreabă mirată: 

   - Ce faci, domnule? De câte ori cumperi bilete pentru acuma? 

   - Doamnă, eu nu fac bişniţă cu bilete, dar e un tâmpit înăuntru 

care mi le tot rupe. 

 

  

   Q: Un poliţist se bărbiereşte. Sună telefonul. Poliţistul se taie in-

tenţionat. De ce? 

   A: Să ştie unde a rămas... 

 

  

   Un poliţist cade în canal. 

   Se uită în sus şi spune: 

   - Ce bine că nu are capac... Pe unde mai ieşeam eu de aici? 
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   Tot la un magazinul de creiere, alt client. 

    - De ce costă un kilogram de creier de savant mai puţin de cât 

unul de creier de poliţist? 

   - Dumneata ai idee câţi poliţişti a trebuit să tăiem ca să strângem 

un kilogram de creier? 

 

  

   Q: De ce sunt poliţiştii uzi pe pantaloni până la genunchi? 

   A: Pentru că, atunci când sting ţigara, o aruncă în veceu şi o sting 

cu piciorul. 

 

  

   Q: De ce nu merg poliţiştii cu maşina când plouă sau ninge? 

   A: Pentru că se uită în contratimp cu ştergătoarele şi ameţesc. 

 

  

   Un poliţai stătea într-o intersecţie mare pe bulevardul Magheru şi 

conducea circulaţia gesticulând şi fluierând foarte elegant. La un 

moment dat, apare maşina miliţiei cu girofarurile în funcţiune şi 

opreşte în faţa artistului de poliţai. 

   - Să trăiţi, dom’ colonel, sunt sergent Bucica, la postul... 

   - Mă, dobitocule, marş acasă şi schimbă-te, te vede o lume în-

treagă aici în mijlocul capitalei, nu vezi că ai o cizmă neagră şi una 

albă? 

   - Permiteţi să raportez: Şi acasă tot aşa le am! 

 

  

   Q: Care este asemănarea şi deosebirea între un poliţist şi un tren 

personal? 

   A: Asemănarea: Amândoi au două clase. Deosebirea: Trenul are 

clasa I şi a II-a, iar poliţistul de două ori clasa I. 
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   Un individ trece pe stop cu maşina în Cluj, miliţianul nu zice nimic. 

Par-chează pe interzis, miliţianul nimic. Se duce la miliţian, îi dă un 

pumn, degeaba. Îl scuipă, îl calcă pe pantofi... tot nimic. Pleacă 

fluierând. Miliţianul aleargă, îl prinde şi-i trage o bătaie pe cinste. 

   - Bine, ai trecut pe stop, n-am zis nimic. Ai parcat neregulamentar, 

m-ai scuipat, n-am zis nimic. Dar nu admit să fluieri fals din Bach! 

 

  

   Q: De ce merg poliţiştii pe mijlocul drumului? 

   A: Ca să nu se răstoarne cu ei. 

 

  

   Q: Cum deschid 5 poliţişti o conservă de peşte? 

   A: Strigă: Deschideţi! Sunteţi înconjuraţi! 

 

  

   Q: De nu mai primesc poliţiştii pantofi cu găurele? 

   A: Pentru că nu le ajunge şiretul! 

 

  

   Patru poliţişti într-o maşină. La un moment dat, cade o roată. 

Unul strigă: 

   - Roata, băi! 

   Iar ceilalţi răspund: 

   - Haaai! 

 

  

   Examen de grad la poliţie. 

   EXAMINATORUL: Ce se întâmplă cu apă la 90 grade? 

   POLIŢISTUL: Sincer să fiu, nu ştiu, dar vă pot spune că la 100 grade 

face unghi drept! 
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   Un sergent de poliţie făcea instrucţie cu bibanii. 

   - Alinieeeeerea! 

   S-au aliniat toţi frumos în rând. 

   - Ridicaţi piciorul stâng. 

   Cu excepţia unuia, care a ridicat piciorul drept, ceilalţi au executat 

cu stricteţe ordinul. Sergentul se uită lung, apoi văzu un stâng şi un 

drept: 

   - Băi, tu, ăla din capăt care ai ridicat amândouă picioarele, ieşi în 

faţă. 

 

  

   Un elicopter s-a prăbuşit într-un cimitir. 

   Poliţiştii au recuperat 300 de victime. 

 

  

   Un poliţist patrula. Vine un copil şi-i zice: 

   - Nenea poliţistu’! 

   - Da. 

   - Cât e ceasul? 

   -2:45! 

   - La 3 fix să mă pupi în fund... 

   Şi fuge. Poliţistul aleargă după el. După un colţ, dă de un ofiţer 

superior. 

   - Unde alergi aşa, măi Ioane? 

   - Un nesimţit de copil a venit şi mi-a zis să-l pup în fund la ora 3. 

   - Dar e abia 2:45, nu te grăbi aşa tare, că mai ai timp! 

 

  

   Q: De câţi poliţişti este nevoie pentru a bate un cui în perete? 

   A: De 101. Unul ţine cuiul, iar ceilalţi împing peretele. 
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   Doi poliţişti povestesc: 

   - Băi, Vasile, tu cum te protejezi ca să nu te îmbolnăveşti de SIDA? 

   - Folosesc tot timpul un prezervativ. 

   - Şi nu-l dai jos niciodată? 

   - Ba da. 

   - Când mă duc la W.C. şi când fac sex... 

 

  

   Q: Cum aprinde un poliţist lumina? 

   A: Deschide fereasta. 

 

  

   Doi poliţişti pe malul unui lac. Unul pe un mal, altul pe celălalt. 

   PRIMUL: Vreau să vin şi eu pe malul celalat. 

   AL DOILEA: Păi, eşti deja pe malul celălalt! 

 

  

   Un poliţist intră într-un bar şi oferă de băut celor aflaţi acolo. 

   BARMANUL: Ce s-a întâmplat? 

   POLIŢISTUL: Astăzi mi-am dat seama cât sunt de deştept. 

   BARMANUL: Cum? 

   POLIŢISTUL: Am rezolvat un puzzle după un an de încercări. 

   BARMANUL: Şi? 

   POLIŢISTUL: Pe cutie scria între 2 şi 5 ani. 

 

  

   Doi poliţişti într-un elicopter în zbor: 

   - Măi, nene, ce e elicea aceea de deasupra noastră? 

   - Ştiu şi eu, o fi de la ventilator! Că uite-te şi tu la pilot în ce hal 

transpiră acuma, că s-a oprit elicea din învârtit! 
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   Q: De ce se împuşcă poliţiştii în fata hotelului Lido? 

   A: Fiindcă au citit pe uşă: “Trageţi”. 

 

  

   Q: Care este diferenţa dintre un poliţist şi un pădurar? 

   A: Pădurarul este omul printre tufe, iar poliţistul este tufă printre 

oameni! 

 

  

   Un civil întreabă un poliţist de ce face trenul taca-tac. Acesta 

răspunde că nu ştie şi-l trimite la colonel. 

   COLONELUL: Mă, trenul pe ce merge? 

   CIVILUL: Pe roţi. 

   COLONELUL: Şi pe mai ce, mă? 

   CIVILUL: Pe şine. 

   COLONELUL: Bine, asta nu contează. Şi roţile cum sunt, pătrate 

sau cercuri? 

   CIVILUL: Rotunde? 

   COLONELUL: Şi care este suprafaţa cercului? 

   CIVILUL: Pi eR pătrat. 

   COLONELUL: Păi, şi pătratul ăla când se învârte nu face taca-taca? 

 

  

   Un poliţist şi un civil merg pe stradă. Civilul vede o monedă de o 

sută de lei pe jos şi îi spune poliţistului: 

   - De ce nu ridici moneda? 

   - Păi, ce să fac cu ea?, se miră poliţistul. 

   - Dai şi tu un telefon. 

   Poliţistul ridică moneda, o pune la ureche şi spune: 

   - Alo? Mamă? 
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   Doi poliţişti merg pe stradă. La un moment dat, primul întreabă: 

   - Câţi? 

   - Cinci. 

   Mai merg ei ce mai merg, după care primul întreabă din nou: 

   - Ce... cinci? 

   - Ce... câţi? 

 

  

   Doi poliţişti, la o cofetărie, se aşează în faţa unei oglinzi. 

   Unul din ei zice: 

   - Uite, bă, doi colegi de-ai noştri! Hai să-i salutăm. 

   - Bine, zice celălalt, ridicându-se în picioare. 

   Celălalt, privind în oglindă: 

   - Bă, deşteptule, tu nu vezi că şi ei vor să vină la noi! 

 

  

   Şeful poliţiei bucureştene îşi trimite subordonaţii să prindă toţi 

homosexualii din parcul Cişmigiu. La ora 1 noaptea, şeful vine în 

inspecţie. Îi găseşte pe poliţişti în curul gol ieşind din câte un tufiş. 

   - Ce faceţi, băi, aici? 

   - Întindem cursa, şefu’! 

 

  

   Un poliţist se duce în preajma Paştelui şi-l întreabă pe căpitan: 

   - Don căpitan, nu cumpăraţi juma de porc? 

   Căpitanul, după ce se gândeşte puţin: 

   - Da’ ce să fac cu juma de porc, vrei să mi se răstoarne în coteţ? 

 

  

   Q: Ştiţi de ce poliţiştii îşi ling ceasurile? 

   A: Ca să-şi împrospăteze respiraţia. 
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   Angajări la poliţie. Intră primul, comandantul îl întreabă: 

   - Como ti chiamo? 

   Ăsta nimic. 

   - Ieşi afară, că nu eşti bun de nimic. 

   Mai intra încă unul, iar: 

   - Como ti chiamo? 

   Ăsta, nimic, nici el. 

   Intră al treilea şi îl întreabă şi pe ăsta: 

   - Como ti chiamo? 

   - Perche? 

   - Perche şi mai cum? 

 

  

   Q: De ce pe portiera maşinilor de poliţie scrie "Poliţia"?  

   A: Ca să ştie şi dânşii care le este maşina! 

 

  

   Q: De ce poliţiştii merg într-o misiune câte doi? 

   A: Pentru că unul ştie drumul înainte şi celălalt ştie drumul înapoi. 

 

  

   Q: Cum determini dintr-un grup de poliţai pe cel mai idiot? 

   A: Iei unul la întâmplare... 

 

  

   Q: De ce a fost inventat corpul gardienilor publici? 

   A: Ca să aibă şi poliţaii de cine râde... 

 

  

   Q: De ce se ceartă patru poliţai într-o Dacie? 

   A: Nu ştiu care să stea la geam. 
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   Un poliţist îi face cadou şefului o vază. Intră la şef şi o lăsa pe 

birou, dar cu gura în jos. Vine şeful, vede vaza, o examinează şi 

constată: 

   - Ia uite la ăsta, îmi face cadou o vază defectă. Pe unde dracu’ să 

bag florile, că e astupată.  

   Şi, după ce o ridică: 

   - Şi mai are şi fundul spart! 

 

  

   Un poliţist discută cu doi colegi: 

   - Băi, copilul meu e prost, nu ştie cât fac 1-1. 

   - Bă, al meu e şi mai prost, zice al doilea, nu ştie cât fac 1+1. 

   - Veniţi la mine acasă să vedeţi ce prost e al meu, zice al treilea. 

   Acasă la al treilea poliţist: 

   - Bă, Costeluş, vină la tata! Du-te la colţul blocului şi vezi dacă 

vin acasă. 

   - Bine, tati, mă duc. 

   După cinci minute: 

   - Nu vii. 

   - Vedeţi, bă? 

   Cei doi poliţişti: 

   - Ce prost! Parcă nu putea să se uite de pe balcon! 

 

  

   Q: Cum procedează un poliţist pentru a afla dacă mai sunt chibrite 

într-o cutie? 

   A: Duce cutia la ureche şi clătină capul. 

 

  

   Q: Cum săpa un poliţist o fântână? 

   A: Sapă un şanţ de 9 metri şi apoi îl ridică în picioare. 
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   Un tip traversează strada pe roşu. N-apucă bine să pună piciorul 

pe trotuar, că se aude fluierul suav al poliţistului: 

   - Domnule, dar n-aţi văzut că e roşu? De ce aţi traversat? Trebuie 

să vă dau o amendă! 

   - Domnule poliţist, nu înţelegeţi! Eu sunt daltonist! 

   - Ei, şi ce, acolo la voi, în Daltonia, nu sunt semafoare? 

 

  

   Un tip trecea printr-un parc de homosexuali şi tot era acostat: 

   - Frumuşico, hai, nu vrei să vii aici pe bancă, lângă noi? 

   Tipul se sperie şi o ia la fugă, până când iese din parc şi întâlneşte 

un poliţist: 

   - Vai, domnule poliţist, bine că vă întâlnesc! Uitaţi ce mi s-a întâm-

plat în parc... 

   - Pârâcioasă mică ce eşti! 

 

  

   Cică intră un poliţist într-un bar şi cere o sârmă că şi-a uitat cheile 

în contact la maşină. După două minute, intră în bar un tip şi zice: 

   - Doamne, ce am văzut! 

   - Ce? 

   - Un poliţai îşi scotea cheile din maşină cu o sârmă pe geam. 

   - Şi? 

   - Îl dirija alt poliţai din maşină! 

 

  

   Doi poliţişti, în timpul unui rond de noapte, se plictiseau. 

   Unul dintre ei încearcă o conversaţie: 

   - Dom’ plutonier, ce noapte e!... 

   - Bă, o fi, dar e prea întuneric ca să o văd! 
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   Un poliţist, cercetând un geam spart: 

   - Mda, exact cum mi-am închipuit... E spart pe amândouă părţi! 

 

  

   Q: De câţi poliţişti e nevoie ca să pună un bec? 

   A: De şapte: Unul ţine becul în mână. Patru învârt masa. Unul se 

învârte în sens invers ca să nu ameţească ceilalţi. Şi unul ţine uşa 

deschisă, să fie curent. 

 

  

   Q: De ce primesc poliţiştii salariu? 

   A: Fiindcă prostia se plăteşte. 

 

  

   - Cine a trecut peste nenorocitul ăsta?, întrebă poliţaiul. 

   - Nimeni, domnule poliţai, toţi trei eram pe bancheta din spate. 

 

  

   Q: De ce plânge un poliţist când bea cafea? 

   A: Că-i intră linguriţă în ochi! 

 

  

   Q: Ştiţi câte bancuri sunt cu poliţiştii? 

   A: Unul singur! Restul sunt cazuri reale.... 

 

  

   Q1: Câţi poliţişti sunt necesari ca să bage un ştecher în priză? 

   A1: O sută. 

   Q2: De ce? 

   A2: Unul ţine ştecherul şi 99 împing peretele. 
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   Concurs de promovare în poliţie. Vine în sală primul candidat. 

   Examinatorul îl întreabă: 

   - Cât face 5x5? 

   - 24! 

   - Bă, eşti sigur, bă? 

   - 26! 

   - Bă, mai gândeşte-te! 

   - 27! 

   Examinatorul notează în fişă: “Nu ştie, dar nu se dă bătut”. 

   Următorul: 

   - Cât face 6x6? 

   - 30! 

   - Eşti sigur? 

   - Da, 30! 

   - Chiar eşti sigur? 

   - Da, dom’le, 30! 

   Examinatorul notează: “Nu ştie, dar este un om cu principii”. 

   Ultimul: 

   - Cât face 9x9? 

   - 81! 

   - Cum ai ştiut? 

   - De la şcoală! 

   - Cum mă, de la şcoală? Păi, şi ceilalţi au fost la şcoală! 

   - Da, de la şcoală! 

   Examinatorul notează: “Ştie, dar nu vrea să spună de unde”. 

 

  

   Q1: De ce au poliţiştii nasturi pe mănuşi? 

   A1: Ca să nu se şteargă la nas. 

   Q2: De ce sunt lustruiţi nasturii de la mănuşi? 

   Q2: Pentru că, totuşi, îşi şterg nasul cu mănuşile. 
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   Un poliţist mergea pe stradă şi găseşte un ciob de oglindă. Se uită 

în oglindă, se scarpină în cap şi zice: 

   - Maaamă, cu ăsta mă înşeală nevastă-mea! Mă duc să-i arăt. 

   Merge la nevastă-sa şi zice: 

   - Nevasta, ia uită-te în poza asta; cu ăsta mă înşeli tu pe mine? 

   Nevastă-sa se uită şi zice în gând: 

   - Maaamă, cu ăsta mă înşeală barbatu-meu. Mă duc să-i arăt lui 

maică-mea. 

   Merge la mă-sa şi zice: 

   - Ia uite-te în poza asta cu cine mă înşeală pe mine barbatu-meu. 

   Se uită maică-sa şi zice: 

   - Cu hoaşca asta?! Hai să mergem la şefu’ lui să-i spunem. 

   Merg la colonel şi-i spun că poliţistul îşi înşeală nevasta şi-i arăta 

poza. 

   Acesta se uită cu mirare şi exclamă: 

   - Băăăăă, parcă-l cunosc p-ăsta!... Cred că-i homosexual! 

 

  

   NYPD, LAPD şi Poliţia Română se lăudau fiecare ca ei sunt cei mai 

buni poliţişti. Aşa că CIA le-au dat un test. Au luat un iepure şi l-au 

băgat într-o pădure. Ei trebuiau să-l găsească. Intră NYPD. 

   - Două luni, informatori, urmăriri, înregistrări... nimic! 

   Concluzia: Iepurele nu există. 

   Intră LAPD. 

   - Trei săptămâni, poliţişti sub acoperire, iar urmăriri, nimic! 

   La sfârşit, intră în pădure, omoară toate animalele şi dau foc. 

Oricum, asta merită iepurele ăla. 

   În sfârşit, intră cei de la Poliţia Română. După două ore, ies cu un 

urs bătut măr, care urlă: 

   - Nu mai daţi, recunosc, sunt un iepure! 
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   Un poliţist într-o intersecţie. Trece unul cu maşina pe roşu, cu 

viteză. Fluiera poliţaiul, opreşte maşina şi coboară din ea unul chior 

de beat: 

   - Hai, domnu’, hâc, că sunt şi eu student, hâc, am luat şi eu toate 

examenele în sesiunea asta... 

   - Bine, bă, dar vezi să nu se mai întâmple că... 

   Peste exact un an, aceeaşi scenă: acelaşi poliţist, aceeaşi inter-

secţie, acelaşi incident, acelaşi şofer clampă de beat: 

   - Ce faci, mă, tot tu eşti?! 

   - Hai, domnu’, hâc, că am terminat şi eu facultatea, am băut ceva 

cu băieţii... 

   - Bine, bă, dar vezi să nu se mai întâmple că... 

   Peste încă un an, aceeaşi scenă: acelaşi poliţist, aceeaşi inter-

secţie, acelaşi incident, dar alt şofer hotărît de beat: 

   - Tu ce faci, mă, de ce... 

   - Hai, domnu’, hâc, că am terminat şi eu facultatea, am băut ceva 

cu băieţii... 

   - Băi, nu-ncerca să derutezi organu’, ce, crezi că eu nu ştiu că 

facultatea s-a terminat anul trecut? 

 

  

   În compartimentul unui tren se aflau Ileană Cosânzeana, Făt 

Frumos, un poliţist prost şi un poliţist deştept. Pe masă era o sticlă 

de şampanie. Trenul trece printr-un tunel. Când trenul iese din 

tunel, se constată că a dispărut sticla de şampanie. Cine o luase? 

   Răspuns:Poliţistul prost, deoarece celelalte personaje sunt 

imaginare. 

 

  

   Q: - De ce au poliţişti mănuşile până la coate? 

   A: Ca să ştie de unde să îndoaie mâna. 
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   La un institut avea loc un examen pentru stabilirea coeficientului 

de inteligenţă. Comisia îi dă unui candidat o problemă foarte grea 

de fizică. Candidatul rezolvă cu mare uşurinţă problema. Comisia 

hotărăşte că indivizii atât de inteligenţi sunt prea periculoşi, aşa că 

îi scot jumătate de creier. Are loc o nouă examinare. Respectivului i 

se dă o problemă grea de matematică. Individul o rezolvă într-un 

timp foarte scurt. Comisia ajunge la concluzia că este periculos în 

continuare şi hotărăşte să îi scoată tot creierul. 

   Zis şi făcut. După operaţie, la trezire, individul se ridică şi spune: 

   - Hai! Actele la control sau vii cu mine la secţie! 

 

  

   Un poliţist s-a dus într-o zi la secţie cu un pinguin. Aici, şeful său l-

a întrebat: 

   - Ce faci cu pinguinul aici? Du-l imediat la Grădina Zoologică! 

   După un timp, şeful poliţistului a plecat de la secţie, iar pe drum s-

a întâlnit cu poliţistul care era cu pinguinul de mână. 

   - Nu ţi-am spus să-l duci la Grădina Zoologică! 

   - L-am dus, iar acum mergem la teatru. 

 

  

   Într-un autobuz suprapus plecau mai mulţi poliţişti într-o apli-

caţie. S-au aşezat ofiţerii jos, iar sub-ofiţerii sus. Pe drum, ofiţerii se 

distrau: bancuri, băuturi. La sub-ofiţeri, linişte mare. După vreo oră 

de mers, un ofiţer urcă să vadă ce fac sub-ofiţerii de e aşa linişte. 

   - Ce aveţi, mă, de nu scoateţi o vorbă? 

   - Da, vouă vă convine să vă distraţi, că aveţi şofer, dar noi!... 

 

  

   Q: Care este definiţia poliţistului? 

   A: O cizmă în cizme. 
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   Un poliţist care lucra în tura de noapte opreşte o maşină şi îi cere 

omului să se legitimeze, apoi îl întreabă unde locuieşte. 

   - Strada Ion Luca Caragiale, să trăiţi. 

   Fără nici o explicaţie, cetăţeanul încasează câteva bastoane şi este 

dus la secţie. A doua zi, poliţistul prezintă raportul superiorului: 

   - Imaginaţi-vă că acest cetăţean a avut tupeul să îmi spună că stă 

pe strada Ion Luca Caragiale. Dar oare arăt eu a prost să pot să cred 

că stă pe trei străzi o dată? 

   Răspunsul din partea şefului veni îndată: 

   - Măi, boule, tu nu ţi-ai dat seama că stă la intersecţie? 

 

  

   Un copil se juca în ţărână. Vine la el un poliţist şi-l întreabă: 

   - Ce faci tu aici, băieţel? 

   - Fac un poliţist. 

   - Păi, cum îl faci, copile?, întreabă poliţaiul. 

   - Păi, pun puţină apă, puţin noroi, puţin căcat şi gata poliţaiul. 

   - Nesimţitule, pleacă, să nu te mai văd, că-ţi rup picioarele. 

   A doua zi, acelaşi copil, acelaşi poliţai şi aceeaşi intersecţie. 

   - Bună ziua, copile, ce faci tu aici? 

   - Păi, ce să fac, nene, fac un poliţist. 

   - Şi cum îl faci, puişor? 

   - Păi, pun puţină apă, puţin noroi şi puţin căcat şi... gata poliţaiul. 

   - Neobrăzatule, pleacă de aici, că-ţi rup. 

   A treia zi, acelaşi copil, acelaşi poliţai şi aceeaşi intersecţie. 

   - Ce faci aici, băiete?, întreabă poliţistul. 

   - Păi, fac un pompier. 

   - Şi cum faci, măi copile? 

   - Pun puţin noroi, puţină apă... şi gata. 

   - Păi, şi puţin căcat, nu pui?, întreabă mirat poliţistul. 

   - Nu, că dacă pun şi puţin căcat, iese iar poliţai. 
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   Un miliţian pleacă cu trenul. În faţa lui era un domn care citea o 

carte, fără să-l intereseze altceva. La un moment dat, miliţianul nu 

mai poate de curiozitate şi-l întreabă pe om ce-i cu cartea asta atât 

de interesantă, de nu-şi mai dezlipeşte ochii de ea. 

   - Ei, e o carte de logică şi perspicacitate. 

   - Păi, cum aşa? 

   - Domnule poliţai, dumneavoastră aveţi acvariu? 

   - Da. 

   - Păi, dacă aveţi acvariu, aveţi şi apă în el, nu? 

   - Domnule, ce carte, aşa este, am şi apă în el! 

   - Dacă aveţi un acvariu cu apă în el, aveţi şi nisip în el, nu? 

   - Domnule, ce carte, aşa este, am şi nisip! 

   - Dacă aveţi acvariu, nisip, apă, aveţi şi peşti în el, nu? 

   - Ce carte, domnule, aşa este, am şi peşti! 

   - Dacă aveţi peşti în casă, înseamnă că vă place să pescuiţi, nu? 

   - Sigur, domnule, ce carte! 

   - Dacă va place să pescuiţi, înseamnă că vă place şi băutură, nu?  

   - Sigur, domnule. 

   - Dacă va place băutura, înseamnă că vă plac şi femeile, nu? 

   - Sigur. 

   - Dacă vă plac femeile, înseamnă că nu sunteţi homosexual, nu? 

   - Nu, domnule, nu sunt. 

   Ajunge miliţianul la destinaţie, iar la întoarcere ia o carte de 

poveşti din gară. Se urcă în tren şi începe să citească pasionat. Un 

cetăţean, văzându-l pe miliţian citind cu atâta patimă, întreabă: 

   - Nu vă supăraţi, ce carte e aceasta, atât de interesantă? 

   - Ei, e o carte de logică şi perspicacitate! 

   - Păi, cum aşa? 

   - Dumneavoastră aveţi acvariu? 

   - Nu. 

   - Homosexualule! 
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   Zarvă mare la poliţie: 6 poliţişti morţi în ultima săptămână! 

   CĂPITANUL: Sergent, nu se poate chiar aşa... imediat proces 

verbal să aflu ce s-a întâmplat! 

   SERGENTUL: Păi, să vedeţi: unu’ mergea cu barca, i-a căzut un 

bolovan în barcă, i-a spart-o şi el s-a apucat să mai facă o gaură prin 

care să curgă apă. Al doilea mergea cu barca cu motor, i s-a stricat 

motorul şi s-a băgat sub ea să-l repare. Nu a mai ieşit. Al treilea a 

fumat o ţigară şi după aia a aruncat-o în lac. După ce a făcut câţiva 

paşi, s-a aruncat după ea să vadă dacă s-a stins... 

   CĂPITANUL: Bine, trei, dar ceilalţi trei? 

   SERGENTUL: Ceilalţi trei au murit la reconstituire... 

 

  

   Cică intră un poliţist într-o cofetărie ca să-şi cumpere ceva dulce 

pentru acasă. Se duce la vânzător şi zice: 

   - Nu vă supăraţi, bomboane este? 

   Vânzătorul se uită la el aşa mai ciudat şi îi zice: 

   - Domnule, bomboane sunt! 

   A doua zi iar se duce poliţistul să-şi ia ceva dulce de la aceeaşi 

cofetărie: 

   - Nu vă supăraţi, caramele este? 

   Vânzătorul, ofticat, îi zice: 

   - Domnule, caramele sunt! 

   Se duce poliţistul acasă şi cade pe gânduri: 

   - Băi, cred că vânzătorul ăla vrea să mă facă atent să vorbesc 

civilizat... 

   A treia zi, se duce poliţistul fericit la aceeaşi cofetărie, cu fruntea 

sus, şi îi spune vânzătorului: 

   - Fiţi amabil, rahat sunt? 

   Vânzătorul răspunse: 

   - Eşti! Că d-aia te-ai făcut poliţist! 
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   În orăşel, toată lumea credea că miliţienii sunt necultivaţi, necitiţi 

şi cam reduşi. Şeful lor se decide să schimbe această părere 

generală şi le cumpără la toţi bilete la operetă, ca să-i vadă şi pe ei 

lumea ca să cultive. A doua zi la secţie, în timpul raportului, şeful 

întreabă: 

   - Deci, aţi fost aseară la operetă?! 

   Toţi răspund: 

   - Da, dom’ colonel, am fost, să trăiţi! 

   ŞEFUL: Şi deci v-au văzut oameni importanţi din oraşul nostru?! 

   TABLAGIII: Da, să trăiţi! 

   ŞEFUL: Da’ vouă, mă boilor, v-a plăcut?! 

   TABLAGIII: Da să trăiţi!.... Numai că a fost o mică problemă... 

   ŞEFUL: Ce problemă?! 

   TABLAGIII: Păi, să vedeţi, dom’ colonel... Numai noi am invitat 

soţiile la dans... 

 

  

   Doi poliţişti discută pe stradă: 

   - Băi, tu ştii de ce e cunoscut Columb? 

   - Nu, bă, de ce? 

   - Băi, fiindcă a stat atâta timp în SUA şi nu l-au depistat ăia de la 

FBI că a intrat în America fără viză. 

 

  

   Q: O maşina cu patru poliţişti cade în Dâmboviţa. Câţi poliţişti au 

murit? 

   A: Opt. Patru la accident şi patru la reconstituire. 

 

  

   Q: De ce dorm poliţiştii cu ceasul în gură? 

   A: Ca să le miroasă gură a Tic-Tac. 
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   Examen de grad la SRI. Li se dă subiectul, o fotografie a unui 

individ, din profil. Cerinţa era să se identifice orice semn particular 

al individului. 

   Vine primul sereist, stă o oră, două, după care concluzionează: 

   - Individul n-are o ureche... 

   EXAMINATORUL: Greşit, ai picat! 

   Următorul sereist stă câteva ore, după care: 

   - Individul n-are o ureche... 

   EXAMINATORUL: Greşit, ai picat! 

   Vine al nouălea sereist, stă câteva zeci de ore, după care: 

   - Individul poartă lentile de contact. 

   EXAMINATORUL: Bravo, dar cum ţi-ai dat seama? 

   - Păi, dacă n-avea o ureche, cum putea să poarte ochelari? 

 

  

   Un poliţist îşi făcea rondul de noapte printr-un parc şi deodată 

aude din tufişuri zgomote:  

   - Ah, ah, ah! 

Nervos, scoate carneţelul şi zice: 

   - Amendă 50 lei. 

   Din tufişuri iese o mână care îi dă 50 lei. Îi ia şi pleacă. Mai încolo, 

aude la fel: 

   - Ah, ah, ah! 

   Iară ia carneţelul şi zice: 

   - Amendă 50 lei. 

   Din nou iese o mână şi îi dă 50 lei. Îi ia şi pleacă. Când ajunge la 

capătul parcului, aude din nou: 

   - Ah, ah, ah! 

   Solicită amenda şi din tufişuri aude: 

   - Iubito, ai cumva 50 lei? 

   - A... sunteţi doi, 100 lei amendă. 
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   Un copil de vreo cinci ani întrebă un poliţist: 

   - Nenea poliţistu’, vrei să-mi spargi şi mie sâmburele ăsta? 

   Poliţistul luă sâmburele din mâna copilului, foarte amabil, îl băga 

în gură şi îl sparse: 

   - Crrarrccc.... 

   După câteva minute, veni iar copilul. 

   - Nea' poliţistu’, mai îmi spargi un sâmbure? 

   Poliţistul, la fel de amabil, luă sâmburele, îl băga în gură, îl sparse: 

   - Crrarrccc.... 

   După puţin timp, iarăşi vine copilul, cu alt sâmbure. Poliţistul îl 

sparse şi de data asta, dar îl întrebă pe copil: 

   - Măi copile, de unde ai tu sâmburii ăştia? 

   - Păi, să vedeţi, este un căcat după colţ... 

 

  

   La un examen de intrare în poliţie s-au prezentat trei concurenţi. 

Intră primul concurent, pila unui general, şi examinatorul întreabă: 

   - După cum ştiţi, în anul 1907 a avut loc o mare răscoală ţără-

neasca. Puteţi să-mi spuneţi în ce an a avut loc această răscoală? 

   CANDIDATUL: În anul 1907. 

   EXAMINATORUL: Perfect, sunteţi admis. 

   Intră al doilea concurent, altă pilă. 

   EXAMINATORUL: După cum ştiţi, în anul 1907 a avut loc o mare 

răscoală ţărăneasca la care au participat peste 40.000 de ţărani. 

Puteţi să-mi spuneţi câţi ţărani au participat la această răscoală? 

   CANDIDATUL: Peste 40.000. 

   EXAMINATORUL: Perfect, sunteţi admis. 

   Intră al treilea concurent, fără nici o pilă. 

   EXAMINATORUL: După cum ştiţi, în anul 1907 a avut loc o mare 

răscoală ţărăneasca la care au participat peste 40.000 de ţărani. 

Puteţi să-mi scrieţi numele şi adresa fiecăruia? 
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   Examen de admitere la Academia de Poliţie. Probă eliminatorie 

de limba engleză. Primul candidat: 

   EXAMINATORUL: What's your name? 

   CANDIDAT 1: Ha?! 

   EXAMINATORUL: Eşti picat! 

   Intră un nou candidat. 

   EXAMINATORUL: What's your name? 

   CANDIDAT 2: My name is Gigi. What's yours? 

   EXAMINATORUL: Ha?! 

 

  

   Un tip în uniforma stătea pe marginea drumului. Un copil se apro-

pie de el şi îl întreabă: 

   - Nene, eşti poliţist? 

   - Nu, sunt detectiv în civil. 

   - Atunci de ce ai uniforma? 

   - Azi e ziua mea liberă. 

 

  

   Un poliţist îşi întreabă superiorul: 

   - Nu vă supăraţi, există pinguini de 1.60 m în România? 

   - Nu, sigur nu! 

   - Atunci înseamnă că am călcat o călugăriţă! 

 

  

   Un poliţist se suie în autobuz şi taxează un bilet, după care mai 

taxează unul. Un cetăţean îl vede şi-l întreabă: 

   - De ce aţi taxat două bilete? 

   - Păi dacă pierd unul, îl am pe al doilea! 

   - Şi dacă le pierzi pe amândouă? 

   - Am abonament! 
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   Un poliţist mergea pe stradă. Mai încolo vede un pitic, care-i zice: 

   - Vino repede! Vino repede! 

   Poliţistul măreşte pasul. Piticul mergea cu spatele şi striga: 

   - Vino repede! Vino repede! 

   Poliţistul o ia la fugă, îşi aruncă chipiul, hainele de pe el. Piticul 

intră după colţ şi îl strigă: 

   - Vino repede! 

   Apoi intră într-un bloc şi urcă la etajul 10. Poliţistul, stors de efort, 

după el. Piticul îl strigă de sus: 

   - Vino repede! 

   Ajunge poliţaiul lângă pitic. Acesta zice: 

   - Sună aici! Sună aici! 

   Poliţaiul sună la uşă. Piticul zice: 

   - Să fugim! Să fugim! 

 

  

   Un copil, chemat să-şi facă temele şi supărat că n-a mai fost lăsat 

la joacă, către taică-său:    

   - Când sunt mare, mă fac poliţist! 

   - Păi, de ce? 

   - Că atunci când eşti poliţist poţi să stai pe stradă cât vrei şi nu mai 

trebuie să faci nimic! 

 

  

   Un poliţai găseşte pe malul mării o lampă gen Aladin. O ridică, o 

deschide şi dinăuntru iese, evident, un duh. 

   - Îţi îndeplinesc 3 dorinţe! 

   - Vreau mai întâi o halbă de bere care să nu se golească niciodată! 

   Zis şi făcut. Apare halba, bea poliţaiul de se satură, halba tot plină. 

Vărsă din ea pe jos, dar halba rămâne plină. 

   - Nemaipomenită chestia asta! Poţi să-mi mai dai încă două? 
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   Petrecere de poliţai. La un moment dat, unul iese pe balcon să se 

uşureze. Când se întoarce, colonelul îl întreabă: 

   - Plouă? 

   - Nu, bate vântul! 

 

  

   Un gabor se întâlneşte cu un coleg. 

   - Zi repede, care-i capitala Franţei? 

   - Londra. 

   - Of, ce-am crezut că nu ştii! 

 

  

   Q: Ştiţi de ce între doi poliţişti este întotdeauna un câine? 

   A: Pentru că între doi proşti trebuie să fie unul deştept. 

 

  

   Un automobilist este oprit de un poliţist. Agentul îi spune că a 

depăşit limita de viteză şi îi cere carnetul şi citeşte: 

   - Domnul Lucian Blaga. Oho, poftiţi carnetul înapoi şi vă rog să mă 

scuzaţi. 

   ŞOFERUL: Dar ce s-a întâmplat? 

   POLIŢISTUL: E... mai citim şi noi! 

 

  

   Doi poliţişti patrulează împreună cu un câine pe stradă. Brusc, 

tipul care ţinea lesa se opreşte şi ridică una din labele din spate ale 

câinelui şi priveşte curios organele genitale. Celălalt poliţist întrea-

bă nedumerit care este problema, la care celălalt poliţist răspunde: 

   - Unul din tipii care au trecut pe lângă noi a spus: “Uite un câine 

cu două penisuri”. 
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   Doi poliţişti mergeau pe stradă. Deodată, unul spune: 

   - Auzi, uite doi hoţi! Hai să-i prindem! 

   Dar celălalt spune: 

   - Du-te la dracu, ei sunt doi, noi suntem singuri! 

 

  

   Un poliţist se scarpină în cap, însă fără să-şi dea şapca jos. 

   Trece o blondă, îl vede şi-i spune: 

   - De ce nu-ţi dai şapca jos când te scarpini în cap? 

   - Dar pe tine, când te mănâncă păsărica îţi dai jos chiloţii? 

 

  

   Un poliţai stă la un tonomat. Bagă o fisă, ia cafeaua, o bea, mai 

bagă o fişă şi tot aşa o ţine. După un timp, în spatele lui se adunase 

o coadă destul de mare. Tipul care era în spatele lui Garcea îi spune 

la un moment dat: 

   - Bă, nene, mai lasă şi pe alţii. 

   - Da’ ce, mă, ţi-e ciudă că tot eu câştig? 

 

  

   Merge un poliţist prin deşert. La un moment dat, îi trebuie să se 

cace, dar, fiind om civilizat, se gândeşte că nu poate să se pună la 

treabă oriunde în deşert, că-l vede lumea. Găseşte în sfârşit o 

groapă şi se uşurează acolo. Fericit, merge mai departe şi găseşte o 

uşă care intră sub pământ. Intră şi el înăuntru şi vede acolo un bar 

cu tot ce vrei, răcoare, lume, însă toţi erau pistruiaţi. Merge la 

barman şi întreabă: 

   - Ce au toţi de sunt cu pistrui? 

   Barmanul, ultra-iritat: 

   - La dracu’, s-a căcat unul pe ventilator. 
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   Doi gabori stau de vorbă: 

   - Auzi, mă, mi-am făcut testul IQ. 

   - Şi cum ţi-a ieşit? 

   - Negativ, slavă Domnului! 

 

  

   - Tată, ştiu un banc grozav despre poliţişti! 

   - Fiule, dar şi eu sunt poliţist! 

   - Bine, o să ţi-l spun când ieşi la pensie. 

 

  

   Un poliţai ajunge mai repede acasă şi nevastă-sa, fiind în pat cu 

altul, speriată, când aude cheia în uşă, îl ascunde pe individ afară, 

pe balcon. Poliţaiul intră, se pune să mănânce şi se culcă. Gagiul de 

pe balcon, văzând că poliţaiul nu mai pleacă, ciocăne în uşa balco-

nului. Poliţaiul se scoală mirat. 

   - Ce dracu’ cauţi acolo? 

   - Uite, am fost şi eu la vecina de sus, să facem şi noi ceva, şi a 

venit barbatu-său mai repede, aşa ca să scap am coborît la dum-

neavoastră în balcon. Nu aveţi cumva ceva de îmbrăcat ca să ajung 

şi eu acasă? 

   Poliţaiul, fericit că i-o face vecinului, îi dă bucuros un rând de 

haine şi omul pleacă. Poliţaiul se culcă la loc şi doarme neîntors 

până dimineaţa. Atunci iese pe balcon să se întindă şi aruncând o 

privire în sus, exclamă: 

   - Tu-i mama ei de viaţă, dar deasupra mea nu mai stă nimeni! 

 

  

   Cel mai scurt banc despre poliţişti: 

   Un poliţist intră într-o bibliotecă! 
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   Un poliţist mergea pe stradă şi la un moment dat găseşte o bilă. O 

ridică, o examinează şi o scapă din mână jos. Bila sare de două ori: 

   - Bang-bang. 

   - Suspect!, îşi zise, şi se duce la locotenent. 

   După ce îi povesti chestia cu bila, locotenentul o luă şi îi dădu 

drumul pe podea. 

   - Bang-bang, făcu bila, iar locotonentul hotărî: 

   - Suspect! Şi plecă la căpitan. 

   Şi tot aşa, până la general. Generalul luă bila, se uită la ea şi îi 

dădu drumul jos: 

   - Bang-bang! 

   - Băi, proştilor, e normal să facă aşa: bang-bang! Păi, dacă ar sări 

de trei ori, bang-bang-bang, atunci s-ar numi: trilă! 

 

  

   Într-o noapte, doi poliţişti ies dintr-un bar rupţi de beţi. La un 

moment dat, unul din ei se uită pe cer şi se adresează colegului său: 

   - Ia uite, bă, sunt două Luni pe cer! 

   Se uită ăstalalt şi-i răspunde: 

   - Uită-te, bă, mai bine! Sunt trei. 

   - Hai, bă, că eşti beat, nu-s decât două. 

   Se ceartă ăştia, până când apare un al treilea poliţist.  

   - Auzi, colega, tu eşti treaz. Spune-ne şi nouă câte Luni sunt în 

seara asta pe cer? Două sau trei? 

   Se uită al treilea poliţist, se pune pe numărat şi le răspunde: 

   - Pe care şir? 

 

  

   Q: De ce poliţiştilor le plac bancurile cu blonde? 

   A: Deoarece sunt singurele bancuri pe care le înţeleg. 
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   Un poliţist îl opreşte pe unul cu maşina, vrând să-i de-a amendă. 

Şoferul îi spune că nu are destui bani ca să plătească amenda, dar îi 

propune acestuia un joc. 

   - Domnule poliţist, eu pun o întrebare şi dacă răspundeţi corect, 

atunci eu mă învoiesc să plătesc amenda. 

   Poliţistul acceptă jocul. 

   - Domnule, când nasc femeile în Africa? 

   POLIŢISTUL: Nu ştiu, bă, că eu nu am fost în Africa să văd când 

nasc femeile! 

  ŞOFERUL: În luna a nouă, îl lămureşte şoferul, bucuros că a rămas 

fără amendă, şi pleacă. 

   Poliţistul se duce la secţie şi, ca să se de-a deştept, îi întreabă pe 

colegii lui când nasc femeile în Africa. Bineînţeles, nu ştie nici unul, 

că nici unul nu au fost în Africa să vadă când nasc femeile. 

   POLIŢISTUL: În luna septembrie! 

 

  

   Doi poliţişti merg pe stradă. Deodată, se împiedică de un cap de 

mort, îl ia unul în mână, îl studiază. 

   - Măi, ăsta-i capul lui şefu’! 

   - Cum să fie capu’ lu’ şefu, măi? 

   - Dacă-ţi spun! E capu’ lu’ şefu’! 

   - Nu fi bou, mă! Şefu’ e mai înalt... 

 

  

   O maşină se loveşte brutal de o căruţă. În urma accidentului, calul 

şi căruţaşul sunt răniţi destul de grav. Poliţistul vine la faţa locului 

şi, văzând calul chinuindu-se, într-un acces de milă, îl împuşcă. Apoi 

se îndreaptă către căruţaş, cu pistolul încă în mână, şi-l întreabă:  

   - Şi dumneavoastră sunteţi rănit?  

   - Nu, nu! Doamne fereşte, aşa bine nu m-am simţit niciodată!... 
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   Examen de promovare în grad la gabori. Îi bagă pe candidaţi într-o 

sală, vine ofiţerul şi le zice: 

   - Bă, băieţi, treburile sunt simple, azi vă dăm ceva uşor. 

   Ofiţerul închide geamurile, trage perdelele, aprinde lumina. 

   - Fiţi atenţi: Eu o să sting lumina, după care voi trebuie să-mi ziceţi 

ce s-a întâmplat cu ea, unde a dispărut. 

   Zis şi făcut: stinge ofiţerul lumina. Cum se văd gaborii pe în-

tuneric, încep să urle, tremurau de frică. Gradatul vede că nu poate 

s-o scoată la capăt cu ei şi le zice: 

   - Bă băieţi, aveţi două săptămâni să aflaţi unde s-a ascuns lumina. 

   Vin poliţaii după două săptămâni, neraşi, nedormiţi.    

   - Bă, cutare, unde era lumina? 

   - Păi, să vedeţi, că... 

   - Nimic! Nu iei gradul! 

   Următorul, la fel, şi tot aşa, până la ultimul, care arăta cel mai 

jalnic. 

   - Dom’ căpitan, să moară mama, am găsit soluţia. Am aflat unde 

s-a ascuns lumina. 

   - Păi, cum ai aflat, bă, tocmai tu? 

   - Păi, fiţi atent! Cum am ajuns acasă, am închis toate geamurile, 

am tras roletele, am bătut şipci la geamuri, la uşi, ce mai, am izolat 

toată casa. Apoi am stins lumina. Şi dă-i şi caut-o. Am smuls tapetul, 

am smuls parchetul, am dat jos tencuiala, am spart mobila, am ars 

saltelele, dar până la urmă am găsit-o, nenorocita naibii!... 

   - Şi, unde era? 

   - În frigider... 

 

 

   Q: Ştiţi de ce au poliţaii mantaua crăpată în spate?  

   A: Ca să-i pupe în fund toţi care spun bancuri despre ei. 
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Profesioniştii (soldaţi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldatul nu are viaţă personală. De viaţa lui 

personală se ocupă mereu altcineva.  
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   Un locotenent, după ce a băut toată noaptea, n-a reuşit să se 

trezească dimineaţa. Sună telefonul. O voce plăcută de femeie: 

   - Domnule locotenent, doriţi sex prin telefon? 

   - Bineînţeles! 

   - Vă fac legătura cu comandantul unităţii. 

 

  

Culese de la bravele cadre ale Armatei Române: 

o Nu v-am spus, dar vă repet. 

o Soldatul trebuie să fie bărbierit un milimetru sub 

piele. 

o Mai e unii care nu-s. 

o Mă, spune, mă... mă, lăsă vorbă! 

o Soldatul românesc a venit în armata să-i crească 

penisul mare. 

o Dacă ţii mâinile în buzunare, îţi roade penisul 

unghiile. 

o Aviaţia inamică e de două feluri: de joasă înălţime 

şi de înaltă înălţime. 

o Peştele de la cap se-mpute, deci, când e ger, aveţi 

grijă de picioare. 

o Fuga are peste 270 paşi pe minut (nu se specifică 

limita superioară). 

o Bă, voi mirosiţi ca nişte curve! Cu spray de asta se 

dă şi nevastă-mea. 

 

  

   - Domnule căpitan, permiteţi să raportez: Ostaşul Ionescu a sărit 

din avion fără paraşută! 

   - Iarăşi?! 
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   La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu 

o singură excepţie: o cămilă legată de un pom. 

   Generalul întreabă: 

   - Ce-i cu cămila asta? 

   - Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. 

   Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese 

afară cu pantalonii în vine. 

   - Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii? 

   - Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei... 

 

  

   Comandantul unei unităţi îi scoate pe soldaţi la instrucţie la 

marginea unei râpe. Îl pune pe primul să stea cu braţele întinse în 

formă de T, după care îi dă un şut în cur şi îl expediază în râpă. Îl 

pune pe al doilea să stea pe vine şi după aia îi dă şi lui un şut în cur. 

Îl pune pe al treilea culcat şi repetă acţiunea. La un moment dat, 

vine un soldat şi zice: 

   - Dom’ comandant, permiteţi să raportez, după ce terminaţi cu 

tetrisul, poftiţi la masă! 

 

  

   Un soldat se întorcea din permisie. În vagon, alături o tânără 

domnişoară. Soldatul îşi deschide traista, scoate pita şi o taie în 

dumicaţi mici, scoate slănină, taie bucăţele mici şi le pune pe 

dumicaţii de pâine, în sfârşit, adaugă brânză şi ceapă - într-un 

cuvânt, face soldaţei ca la copiii mici şi începe să îmbuce. 

   Tânăra domnişoară începe să saliveze de poftă şi, când nu se mai 

poate abţine, îi spune soldatului: 

   - Nu vă supăraţi, domnule soldat, mi-e aşa o poftă, nu-mi faceţi şi 

mie un soldăţel? 

   - Ba cum să nu, aşteptaţi numai să termin de mâncat! 
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   Într-un cort de soldaţi, mare zarvă. Vine comandantul. 

   - Ce se întâmplă aici? 

   - Să trăiţi! Soldaţii, din lipsă de femei, se regulează cu perna! 

   - Bine! Cei care s-au regulat cu perna, mâine la raport! 

   A doua zi, toţi erau la raport în afară de unul. 

   - Bravo soldat! Cum te cheamă? 

   - Perna Viorel, să trăiţi! 

 

  

   Armata română şi armata germană erau în conflict. Una era pe un 

deal şi cealaltă pe alt deal. Între cele două dealuri, era o apă cu 

mulţi crocodili. Comandantul armatei germane îl trimite pe soldatul 

Karl să aducă zece crocodili. Comandantul român îi râde în faţă: 

   - Asta-i treabă de femeie! 

   Karl aduce cei zece crocodili. Comandantul armatei române îl 

trimite pe Lucian să aducă cinşpe crocodili, dar acesta îi spune: 

   - Să aducă mă-ta! 

   Comandantul român către comandantul german: 

   - Vezi, ţi-am spus eu că-i treabă de femeie! 

 

  

   Un general al armatei române, după o luptă: 

   - Bă, care a băut aseară, înainte de bătălie, un pas în faţă! 

   Tremură toţi şi numai vreo trei îndrăznesc să iasă în faţă. 

   - Bine, voi, la săpat tranşee, restul, hai să ne dregem. 

 

  

   Într-o zi de iarnă cu ger puternic, Generalul îi cheamă pe soldaţi la 

raport şi observă ceva în pantalonul unui soldat. 

   -  Soldat, cum poate să ţi se ridice pe vremea asta? 

   - Păi, dacă aşa m-a prins gerul... 
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   În timpul războiului, generalul merge printre soldaţi. Unuia îi tre-

mura degetul pe trăgaci şi îl taie cu sabia: 

   - Te doare, soldat? 

   - Nu, domnule! 

   - De ce? 

   - Fac parte din armata română! 

   Merge mai departe, îl vede pe unul cu un nasture descheiat şi îi 

smulge o mâna de păr de pe piept: 

   - Te doare soldat? 

   - Nu, să trăiţi! 

   - De ce? 

   - Fac parte din armata română! 

   Merge mai departe şi vede doi homosexuali în timpul actului. 

Scoate sabia şi taie: 

   - Te doare soldat? 

   - Nu, să trăiţi! 

   - De ce? 

   - I-aţi tăiat-o lu’ ăla din spate! 

 

  

   Un soldat stătea în post, când apare sergentul, care-i spune: 

   - Băi, ai grijă că trebuie să vină generalul. Când apare, anunţă-mă. 

   Peste zece minute, apare iar sergentul, care întreabă: 

   - A venit generalul? 

   - Nu. 

   - Când vine, să mă anunţi. 

   Peste o oră, vine generalul. Soldatul îl întreabă: 

   - Tu eşti generalul? 

   - Da. 

   - Ai dat de dracu’, de când te aşteaptă domnul sergent!... 
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   Într-o zi, Hitler îşi adună armata pentru exerciţiile zilnice. La un 

moment dat, un soldat strănută. Hitler opreşte exerciţiul. 

   - Cine a strănutat? 

   Soldatul nu recunoaşte. Hitler omoară două rânduri de soldaţi. 

   - Cine a strănutat? 

   Un caporal prăpădit se resemnă şi îşi recunoscu greşeală, aştep-

tând pedeapsa. Hitler, surâzând, îi spune: 

   - Atunci, noroc, mă, să trăieşti! 

 

  

   Război. Gheorghe vine şi raportează: 

   - Dom’ Căpitan, raportez: Nu mai avem gloanţe! Ce facem? 

   Căpitanul, nervos: 

   - Încetaţi focul, ce mama dracului! 

 

  

   Soldaţii americani, japonezi şi somalezi se întreceau la tras cu 

tunul. Rezultatele înregistrate au fost: Americanii: 5800 m; Japo-

nezii: 10000 m; Somalezii: 10 m. 

   După ce au văzut rezultatele, generalul japonez îi întreabă pe cel 

somalezul: 

   - Bine, mă, numai 10 m?! 

   Somalezul îi răspunde: 

   - Dacă eşti mai tare, hai tu şi suflă-n ţeavă! 

 

  

   Alin pleacă în armată. Prietena lui vrea o fotografie cu el. El avea 

doar o foto de la mare, nud. Taie partea cea mai importantă şi i-o 

dă prietenei. Bunica vrea şi ea o poză. Alin se gândeşte şi îi dă restul 

pozei. Bunica spune: 

   - Ia uite-l, neras şi cu cravata strâmbă! 
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   Într-o dimineaţă, la o unitate militară, la apelul de dimineaţă, un 

comandant, după ce salută soldaţii, le spune: 

   - Am pentru voi o veste bună şi una rea. Voi începe cu cea rea. 

Astăzi, fiecare soldat va trebui să umple 100 de saci cu nisip. Acum, 

vestea cea bună: Sunt saci suficienţi pentru fiecare. 

 

  

   La popota era atârnat un afiş: “Băutura omoară încet, dar sigur”. 

A doua zi, o mână necunoscută adăugase: “Soldaţii nu se tem de 

moarte”. 

 

  

   Căpitanul ordonă: 

   - Soldaţi, ascultaţi şi îndepliniţi comanda mea: Puneţi-vă pe faţă 

căştile de gaz, scoateţi-le, puneţi-le, scoateţi-le, puneţi-le, scoateţi-

le... Popescu, n-ai auzit? Scoate-ţi casca! 

   - Dar eu am scos-o... 

   - Interesantă fizionomie ai, Popescule... 

 

  

   Q1: Ce este verde şi are 200 de ouă? 

   A1: Corul vânătorilor! 

   Q2: Ce este verde şi are 199 de ouă? 

   A2: Corul veteranilor! 

 

  

   Vine Popescu la domnul căpitan şi-i spune: 

   - Permiteţi-mi să raportez! Ionescu este iar în stare de ebrietate 

avansată. 

   - Cum ai sesizat? 

   - Iar râde oglinda! 
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   - Alo, dom’ locotenent, generalu’ Andrei la telefon! 

   - Ordonaţi, să trăiţi! 

   - Vezi că mâine îţi trimit o trupă de tineri să-i iniţiezi, da’ vezi că 

ăştia nu-s ca ceilalţi! Sunt studenţi, băieţi finuţi, rafinaţi, stilaţi. 

   - Da, să trăiţi! 

   - O să-ţi pună tot felul de întrebări, să nu-i sperii, că dracii te ia! 

   - Păi şi ce să le răspund, să trăiţi? 

   - Bă, nu ştiu, vezi tu, răspunzi la derută, te descurci! 'Nţeles? 

   - Da, să trăiţi! 

   Peste o săptămână... 

   - Ia zi, mă, cum a fost? 

   - Cum aţi ordonat, să trăiţi! 

   - Te-au întrebat? 

   - Da să trăiţi! 

   - Şi cum ai scos cămaşa? 

   - Răspunsuri la derută! 

   - De exemplu? 

   - Păi, “Marş, ostaş!”, “Mai du-te dracu’ de p-aici!”, “La mă-ta!”... 

 

  

   Un general al Armatei Franceze îi întreabă pe soldaţii lui: 

   - Unde sunt nemţii? 

   - În stânga, în dreapta şi în spate. 

   - Atunci, înainteeee! 

 

  

   La raport, plutonierul scoate în faţa companiei pe un soldat care a 

făcut o boacăna şi spune: 

   - Priviţi, soldaţi, aveţi în faţa voastră un măgar şi un porc... 

   Urmează o muştruluială lungă, după care plutonierul conchide: 

   - Treci la loc în formaţie, măgarule! 
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   CĂPITANUL: Pluton de fii de curve, alinierea. Cine îndrăzneşte să 

fure cumva, drept pedeapsă, cinci kilometri cu tot echipamentul în 

marş forţat. 

   Noii soldaţi înghit în sec. 

   CĂPITANUL: Cine îndrăzneşte să aducă injurii organelor supe-

rioare, zece kilometri marş. 

   Soldaţii încep să tremure. 

   CĂPITANUL: Cine însă este prins masturbându-se în unitate, va 

alerga douăzeci de kilometri cu echipament complet! 

   Soldaţii sunt disperaţi, unul însă radiază de bucurie. 

   - Soldat, treci în faţă! 

   - Ce te amuză în halul ăsta? Nu ţi-e bine? 

   - Ba da, să trăiţi, mă gândeam doar ca eu din patru labe sunt 

acasă. 

 

  

   Război mondial aerian în Pacific. Un kamikaz japonez vede un B-

17 american, închide ochii şi zice: Pentru patrie, înainte!, şi pleacă 

în picaj.  

   După vreo două minute, deschide ochii şi nu vede nimic. Întoarce 

avionul şi vede iar B-17-ul american tronând în aer. Repetă figura şi 

iar acelaşi lucru.  

   Pilotul american spune copilotului: 

   - Bă, deschide, mă, geamul, că iar vine nebunul ăla! 

 

  

   Un căpitan îl întrebă pe un soldat: 

   - Ce e patria, soldat Pandele? 

   - E mama mea, domnule căpitan. 

   - Soldat Frunză, tu ştii ce-i patria? 

   - Da, domnule căpitan, e mama lui Pandele! 



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

 446 

  

   Într-un lagăr nazist, vine comandantul la prizonieri şi le spune: 

   - Am o veste bună şi una rea. Pe care vreţi s-o auziţi? 

   Deţinuţii, toţi, în cor: 

   - Pe aia bună. 

   COMANDANTUL: În seara asta aveţi discotecă. 

   DEŢINUŢII: Uraaaa! 

   COMANDANTUL: Va cânta Hans la mitralieră. 

 

  

   În armata lui Napoleon era un soldat care îi semăna atât de bine, 

încât toată lumea credea că este Napoleon travestit, venit în 

inspecţie. Normal, chestia ajunge şi la urechile lui Napoleon, care se 

hotăreşte să vadă cu ochii lui cât de mare e asemănarea. Îl cheamă 

la el pe soldat, îl examinează, se uită ba în oglindă, ba la soldat şi, în 

cele din urmă, îl întreabă: 

   - Ascultă, soldat, mama ta a fost servitoare la curtea tatălui meu? 

   - Nu, tatăl meu a fost servitor la curtea mamei dumnevoastră! 

 

  

   Soldaţii sovietici zboară cu avionul spre Afganistan. Comandantul 

le explică beneficiile războiului: 

   - În Afganistan, pentru capul fiecărui duşman, veţi primi 1000 de 

ruble şi 3 zile de permisie. 

   Noaptea târziu, avionul aterizează. Soldaţii coboară şi, după un 

timp, se întorc c-un cap de om şi îi spun comandantului: 

   - Tovarăşe comandant, iată primul cap de duşman. Vrem bani şi 

zilele libere. 

   - Ce aţi făcut, nenorociţilor? Încă n-am ajuns în Afganistan, am 

făcut o escală de realimentare... 
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Profesioniştii (preoţi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă preoţii cred în Dumnezeu, de ce pun 

paratrăznet la biserică?  
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   Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un 

măgar mort într-un accident de maşină şi sună imediat la poliţie. 

   - Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort. 

   - Şi ce, zice poliţistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă? 

   - Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia. 

 

  

   În Biserică, la botez. Naşul tine pruncul ca să-l dea preotului să-l 

boteze în cristelniţă. Conform ritualului, preotul îl întrebă pe naş: 

   - Te lepezi de Satana? 

   Pauză. Naşul tăcea fâstâcit. Preotul repetă întrebarea: 

   - Te lepezi de Satana? 

-    M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea!... 

 

  

   Un preot explică la ora de religie: 

   - Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o 

pe Eva... 

   - Părinte, îl întrerupe elevul, tata zice că ne tragem din maimuţe. 

   - Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă intere-

sează. Eu vorbesc în general. 

 

  

   Un fotbalist la preot: 

   - Părinte, în rai se joacă fotbal? 

   - Trebuie să mă documentez, vino mâine! 

   A doua zi. 

   - Părinte, ei? 

   - Am o veste bună şi una rea. Cea bună: Da, se joacă fotbal. Cea 

Rea: Joi ai meci... 
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   Un preot catolic, un pastor reformat şi un rabin vor să afle care e 

cel mai bun în meseria să. Se duc în pădure, îşi aleg câte un urs şi 

încearcă să-l convertească. Ulterior, catolicul povesteşte: 

   - Am găsit un urs, i-am citit Catehismul şi l-am stropit cu agheas-

mă. Săptămâna viitoare îl aştept la împărtăşanie. 

   - Am găsit un urs şi i-am ţinut o predică din Învăţăturile Domnului. 

M-a lăsat să-l botez, zice şi pastorul. 

   Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o targă, înfăşurat în 

bandaje. 

   - Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, zice acesta. 

 

  

   În preajma sărbătorilor de iarnă, doi poliţişti se gândesc că ar 

trebui să facă ceva ca să umple frigiderul. După multă socoteală, se 

hotărăsc să meargă la ţară în inspecţie. Acolo, după multe con-

troale îl prind pe un ţăran nu cu toate în regulă. Ţăranul, ca să 

scape, le dă un porc. Poliţiştii, foarte mulţumiţi de agoniseală, 

împreună cu porcul, stau la ocazie. Opreşte un preot şi îi ia pe toţi 

trei în maşină. 

   PREOTUL: Dar unde duceţi porcul? 

   POLIŢIŞTII: Să-l dăm la facultate!  

   PREOTUL: La ce facultate? 

   POLIŢIŞTII: La teologie! 

   Ajunşi la destinaţie, poliţiştii cu porcul coboară şi preotul, din 

urmă, îi întrebă: 

   - Dacă nu intră la Teologie, tot în Poliţie rămâne? 

 

  

   Două măicuţe la magazin: 

   - Daţi-mi, vă rog, doi crenvurşti. 

   - Ia, fă, trei... Unul să-l mâncăm. 
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   Merge o femeie la un popă. 

   - Părinte, spovedeşte-mă. I-am făcut laba lui bărbatu-meu... 

   - Femeie, spune Tatăl Nostru şi spală-te pe mâini în apă râului! 

   Pleacă femeia apoi acasă, după ce trece pe la râu. 

   SOŢUL: Unde ai fost Marie? 

   SOŢIA: La apă izvorului, să mă spăl pe mâini. 

   SOŢUL: Şi cu cine te-ai întâlnit acolo? 

   SOŢIA: Cu preoteasa, făcea gargara. 

 

  

   Cică un popă, ca să-şi modernizeze biserica, îşi ia calculator şi cum 

veneau enoriaşii la spovedanie, el le calculă frumos totul. 

   Într-o zi vine o tipă: 

   - Părinte, am preacurvit... 

   Popa calculează el acolo şi-i zice: 

   - 20 de mătănii şi 3 zile post. 

   Peste 3 zile iar: 

   - Părinte iar am preacurvit. 

   Popa calculează din nou: 

   - 30 mătănii şi 5 zile post 

   Peste 5 zile: 

   - Părinte, iar am preacurvit. 

   Popa calculează... şi calculează... şi se gandeşte... şi zice: 

   - Mai du-te fă şi-un sex oral, că-mi dă cu virgulă... 

 

  

   În timpul slujbei, vine un frate în fugă şi anunţa în gura mare: 

   - Am doua veşti, una bună şi alta proastă. Aia bună: Azi am vorbit 

cu Dumnezeu la telefon. 

   - Deci Dumnezeu există! 

   - Aia proastă: A sunat de la Meca. 
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   Intră un popă într-un restaurant, se aşează la masă. Cheamă 

ospătarul şi îl întreabă: 

   - Fiule, balenă aveţi? 

   - Nu, părinte. 

   - Caşalot aveţi? 

   - Nu, părinte. 

   - Rechin aveţi? 

   - Nu, părinte. 

   - Atunci dă-mi o costiţă de porc afumată şi Dumnezeu mi-e mar-

tor că am vrut să mănânc peşte! 

 

  

   O gagică meseriaşă stătea pe marginea drumului şi făcea auto-

stopul. La un moment dat, opreşte un popă. Se urcă gagica în 

maşină. După vreo 4 km, popa începe să-i pună mâna pe picior. 

   GAGICA: Părinte, versetul IV Ioan. 

   Popa repede îşi trage mâna, ruşinat. Mai merg ei vreo 4 km, popa 

prinde iar curaj şi îi pune mâna pe picior. 

   GAGICA: Părinte, versetul IV Ioan. 

   Ajunge în sfârşit popa acasă, parchează maşina, merge în cameră, 

deschide Biblia şi citeşte: 

   VERSETUL IV Ioan: “Fiule, eşti pe calea cea bună”. 

 

  

   Un popă sărac se hotărăşte să ceară ajutorul Divinităţii ca să 

scape şi el de sărăcie. Astfel, omul nostru se ducea în fiecare zi la o 

troiţă şi se rugă cu înverşunare: “Doamne, te rog, ajută-mă să câştig 

şi eu la Loto". Aşa o zi, aşa două... Şi tot aşa, până când, într-una din 

zile, după o lună şi ceva de rugi, apare un înger roşu la faţă şi se 

răsteşte la popa: 

   - Dar pune dracului un biletul ăla la Loto! 
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Un preot mergea pe stradă şi a întâlnit o tipă tare de tot. 

Ea: - Sărut-mâna, părinte! 

El: - Bună, bună, bună, bună, bună.... 

Mai apoi întâlneşte o tipă între două vârste: 

Ea: - Sărut-mâna, părinte! 

El: -(rece şi de sus): Bună, bună! 

La colţul străzii întâlneşte o băbuţă. 

Ea: - sărut-mâna, părinte! 

El: - Mergi cu Dumnezeu, maică! 

 

  

   Intră o femeie în biserica să se spovedească şi popa făcea baie. 

Acesta, când aude că a intrat femeia, iese din vană şi îşi pune doar 

mantaua. Începe să o spovedească pe femeie, aceasta se uită sub 

manta şi îi spune preotului: 

   - Lungă o mai aveţi părinte! 

   - Mai am doi metri la biserică. 

 

  

   Un satanist mergea cu motocicleta pe drum şi vede o bătrânică pe 

trecerea de pietoni. Trece şi vede în spate numai oase şi sânge. Mai 

merge, mai merge şi vede pe altă trecere de pietoni o altă 

bătrânică. Trece şi se uită în spate şi vede numai oase şi sânge.  

   Merge ce mai merge, şi la următoarea trecere vede un preot. Se 

gandeşte să facă o faptă bună şi se opreşte şi-l ia cu motocicleta. 

Merg ei şi văd pe următoarea trecere de pietoni o bătrânică. Se 

gândeşte satanistul, îşi aminteşte că are preotul în spate şi o 

ocoleşte în ultimul moment. Se uită în spate şi vede numai oase şi 

sânge.  

   PREOTUL: Uau, ce baston i-am tras! 
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   Vine o tipă la un popă şi îi spune: 

   - Părinte, am păcătuit, am făcut şi eu cu barbatul, aşa cum se face 

acuma, ştiţi, sex anal. 

   POPA: Zece mătănii, repede. 

   Tipa le face şi continuă: 

   - Părinte, asta nu e tot, ştiţi am făcut şi cu amantul meu... 

   POPA: Cinzeci de mătănii, repede. 

   Tipa le face şi continuă: 

   - Dar părinte, ştiţi, am făcut şi sex oral cu barbatul meu. 

   Popa caută la catastife şi, negăsind nimic, îl sună pe cardinal: 

   - Am aici pe una care a făcut sex oral, ce să-i dau? 

   CARDINALUL: Păi, descurcă-te şi tu, eu i-am dat 50 de euro. 

 

  

   Q: Cum îşi fac cruce popii? 

   A: Să-mi dea Dumnezeu minte aici (la cap), putere aici (la sculă) şi 

doi craci aici (pe umeri)! 

 

  

   Un creştin se duce în curtea vecinului şi se apucă să-i spele ma-

şina. Acesta îl vede şi, ca un adevărat evreu ce se găsea, îl întreabă: 

   - Ce faci tu aici? 

   - M-am gândit să te ajut!  

   Evreul nu ştie exact ce să creadă: ajutorul e pentru bani sau e o 

faptă bună? După ce termină, acceptă mulţumirile evreului - care în 

veci n-ar fi dat o para chioară - şi pleacă. A doua zi, nu mare e 

mirarea când îl vede pe evreu că dă să iasă din propria-i curte. 

   Evreul avea într-o mână un fierăstrău, iar în cealaltă, toba de la 

maşina creştinului. 

   - M-am gândit să te răsplătesc, spuse evreul... Ţi-am făcut o cir-

cumcizie gratuită la maşină... 
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   Q: Preoţii se pot căsători? 

   A: Dacă se iubesc. 

 

  

   Măicuţele mergeau pe bicicletă în curtea mănăstirii. 

   Un preot le strigă: 

   - Nu mai faceţi atâta gălăgie, fetelor, că vă pun la loc scaunele de 

la bicicletă! 

 

  

   Iisus Christos stătea pe o piatră şi fuma o ţigară cu cafeaua lângă 

el. Apare un preot din tufişuri, unde stătea la pândă, şi spune: 

   - Iisus, Iisus! Urcă-te repede pe cruce că vin turiştii! 

 

  

   Maica stareţă convoacă adunare. 

   MAICA STAREŢĂ: Noaptea trecută a rămas poarta mănăstirii des-

chisă! 

   CĂLUGĂRIŢELE: Vai! 

   O CĂLUGĂRIŢĂ: He, he, he, he! 

   MAICA STAREŢĂ: Şi a intrat un bărbat! 

   O CĂLUGĂRIŢĂ: He, he, he, he! 

   MAICA STAREŢĂ: Şi a intrat într-o chiliuţă! 

   O CĂLUGĂRIŢĂ: He, he, he, he! 

   MAICA STAREŢĂ: Şi a făcut dragoste cu măicuţa toată noaptea! 

   O CĂLUGĂRIŢĂ: He, he, he, he! 

   MAICA STAREŢĂ: Şi a avut prezervativ! 

   O CĂLUGĂRIŢĂ: He, he, he, he! 

   MAICA STAREŢĂ: Şi era spart! 

   CĂLUGĂRIŢELE: He, he, he, he! 

   O CĂLUGĂRIŢĂ: Vai! 
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   MAICA STAREŢĂ: Fetelor, am o veste bună şi una rea. 

   CĂLUGĂRIŢELE: Pe aia bună! 

   MAICA STAREŢĂ: La masa avem castraveţi. 

   CĂLUGĂRIŢELE: Şi aia rea? 

   MAICA STAREŢĂ: Sunt tăiaţi felii. 

 

  

   Un preot îl întreabă pe un copil dacă ştie unde este gară. Acesta îi 

răspunde, iar preotul îl invită la biserică, să i arate calea spre rai, la 

care copilul răspunde, mirat:  

   - Să-mi arăţi tu calea spre rai, când nici drumul către gara nu-l ştii? 

 

  

   Un preoţel era la prima lui slujba. Emoţii mari, frisoane. Mai 

marele lui, care trebuia să-l observe, îi zice să ia o gură de pălincă. 

Ăsta bea sănătos un pahar şi pleacă la slujbă. Slujba are un succes 

nebun în rândul enoriaşilor, numai mai marele lui notează ceva 

nemulţumit. Îl cheamă când termină şi-i zice: 

   - Să ţii minte: sunt cele zece porunci, nu Top 10. 

 

  

   Într-o dimineaţă, un preot merge pe uliţa satului. Se întâlneşte cu 

o fată, de vreo 15 ani: 

   - Sărut mâna, părinte. 

   - Bună. 

   Mai merge o bucată şi se întâlneşte cu altă fată, de vreo 18 ani: 

   - Sărut mâna, părinte. 

   - Bună, bună. 

   Mai merge ce mai merge şi se întâlneşte cu o babă: 

   - Sărut mâna, părinte. 

   - Mergi sănătoasă, Mărie. 
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   Un popă s-a dus la doctor că avea burta prea mare şi nu mai ştia 

ce să facă. Doctorul i-a spus că trebuie să îl taie pe burtă. După ce la 

tăiat, din burtă i-a ieşit un copil. Popa l-a crescut cu dragoste şi, 

când băiatul s-a făcut mare, popa era pe moarte. Popa l-a chemat şi 

i-a zis: 

   - Fiule, a venit clipa să îţi spun adevărul. Eu nu sunt tatăl tău, eu 

sunt mama ta. Tatăl tău este clopotarul! 

 

  

   Cică un popă zbura cu avionul. Cheamă stuardesa şi-i zice: 

   - Un whisky, te rog! 

   După un moment de gândire, o întreabă: 

   - La ce înălţime zburăm acum? 

   - La 16.000 m altitudine. 

   - Hm, prea aproape sunt de şefu’... Adu-mi mai bine un ceai. 

 

  

   Vine o babă la un popă şi zice: 

   - Părinte, am preacurvit! 

   Popa zice: 

   - Fă tot atâtea ture în jurul bisericii, de câte ori ai preacurvit! 

   Mai pe seară, baba îi spune părintelui: 

   - Părinte, da’ nu ai o bicicletă, că nu mai pot de spate! 

 

  

   Liturghia de Duminică:  

   Femeile să trăiască, să nu ne îmbolnăvească! La ai noştri con-

ducători, de fac gafe uneori, dă-le Doamne-un loc în viaţă, cu 

lumina şi verdeaţa. Să le cânt o aleluie... şi la toţi să le dăm... 

tămâie! 
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   La o mănăstire de maici, îşi face apariţia PreaÎnaltul şi decide să 

facă intempestiv o inspecţie prin camarele măicuţelor. După ce 

termină controlul, îngrozit, cheamă toate maicile şi le zice să se 

alinieze toate în faţa lui că are ceva să le zică. 

   PREAÎNALTUL: Nu ştiu ce să mai zic, aşa ceva n-am mai văzut... 

   MAICILE BĂTRÂNE: Nu! Nu! Nu! Doamne Fereşte! 

   MAICILE TINERE: Hi! Hi! Hi! 

   PREAÎNALTUL: Am trecut prin fiecare cameră şi în fiecare cameră 

era acelaşi lucru... 

   MAICILE BĂTRÂNE: Nu! Nu! Nu! Doamne Fereşte! 

   MAICILE TINERE: Hi! Hi! Hi! 

   PREAÎNALTUL: ...câte un prezervativ... tăiat... 

   MAICILE TINERE: Nuuuuuuuuuuu! Doamne Fereşte! 

   MAICILE BĂTRÂNE: Hi! Hi! Hi! 

 

  

   Un tip se duce să se spovedească: 

   - Ce păcate ai fiule?, îl întreabă popă. 

   - Părinte, aseară a venit nevastă-mea de la muncă, cam galbenă, 

cam palidă şi i-am tras-o. 

   - Ăsta nu-i nici un păcat, altceva, ce ai mai făcut? 

   - Păi, de dimineaţă, înainte de a veni la biserică, am trecut pe la 

dumneata să văd dacă ai plecat la biserică şi doamna preoteasă era 

cam galbenă, cam palidă. 

   Auzind, popa a rămas încremenit. 

   - Dar ce ai părinte, eşti cam galben, cam palid?! 

 

  

   Popa avea un ucenic care avea obiceiul să tot beie.  

   - Fiule, Scriptura zice: Rachiul e cel mai mare duşman al omului! 

   - Da, părinte, dar tot scriptura zice: Să ne iubim duşmanul! 
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   La o şcoală de călugăriţe, acestora li se ţine o prelegere despre 

deşertăciunea desfrânării: 

   - Deci, dragi fete, înainte de a călca strâmb, trebuie să vă puneţi 

întrebarea: Merită o oră de plăcere pentru o viaţă plină de ruşine? 

   O fată din fundul clasei ridică mâna şi întreabă: 

   - Puteţi să-mi spuneţi şi mie cum aţi făcut să dureze o oră? Şi dacă 

a fost o oră continuu? Şi dacă se mai poate repeta? 

 

  

   Doi pureci stau de vorbă: 

   - Cum de ai răcit în halul ăsta, pe unde ai hoinărit? 

   - Păi, eu am stat în barbă la un popă la o înmormântare şi era 

foarte frig. 

   - Băi fraier eşti! De ce nu faci ca mine: eu stau tot timpul la 

cucoane în căldurică mare, acoperit, parfumat! 

   După vreo două-trei zile, iar se întâlnesc, sănătatea purecului fiind 

mai grav afectată. 

   - Măi, dar de ce nu m-ai ascultat? 

   - Eu te-am ascultat, m-am plasat într-un asemenea loc, dar tot în 

barbă la popa am ajuns. 

 

  

   Într-un sat vine un preot nou. Femeile au fost învăţate de preotul 

dinainte ca la spovedanie în loc să spună că a căzut în păcat cu un 

bărbat, să spună că au cântat la vioară. De fiecare dată ce 

spovedea, preotul nou auzea de la femei că au cântat la vioară. 

Într-o zi, o întreabă pe una de ce consideră ea că este păcat că a 

cântat la vioara şi ea îi povesteşte cum le-a învăţat preotul dinainte. 

Preotul, ieşind afară, strigă la femei: 

   - Hei, cvartetul de viori: Haideţi înapoi! 
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   De Sfinţii Mucenici, când se beau 44 de pahare cu vin, un popă a 

băut mai mult de 44 pahare şi simţea că nu se mai poate ridica de 

la masă ca să încalece pe calul sau, care era legat de gard. Ca să nu 

se facă de râs, începe să se roage la cei 44 de mucenici ca să-l ajute 

să încalece. Se ridică brusc, o ia drept spre cal şi, cu un efort, sare 

pe cal, dar cade în partea cealaltă a calului. Atunci popa zice: 

   - Hoo, duceţi-vă dracului de mucenici, nu împingeţi toţi odată! 

 

  

   Erau într-un tren un popă, un maniac sexual şi o domnişoară. 

Trenul intra într-un tunel şi maniacul îşi dă pantalonii jos mergând 

spre domnişoară. Se aude un ţipăt şi maniacul sare pe fereastră. 

   - Domnişoară, spune popa, multe lumânări am aprins la viaţa 

mea, dar pe cea a prietenului dumneavoastră n-am apucat încă! 

 

  

   Vine un individ la preot. 

   - Părinte, am păcătuit! 

   - Povesteşte-mi, fiule! 

   - Am înjurat de Dumnezeu. 

   - Cum aşa? 

   - Păi, eram în parc. 

   - Şi? Mergem şi noi în parc. Asta-i motiv să-njuri de Dumnezeu? 

   - Şi... vine unul la mine. 

   - Şi? 

   - Şi.. mi-a zis să-mi dau chiloţii jos. 

   - Na, dă-ţi chiloţii jos! Ce, ăsta-i motiv să înjuri de Dumnezeu? 

   - Păi nu, dar mi-a tras-o în cur! 

   - Na, ţi-o trag şi eu în cur! Ăsta-i motiv să înjuri de Dumnezeu? 

   - Nu, dar după aceea mi-a zis că are SIDA! 

   - Ah, Dumnezeul mamei cui l-a făcut! 
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   În timpul slujbei, un copil mânca gumă. Îl vede popa şi îi zice: 

   - Mă, păcătosule, tu mănânci gumă? Arunc-o! 

   Acesta o aruncă direct în tava cu anafură. La sfârşitul slujbei, trec 

babele şi iau anafură. Una nimereşte guma copilului. Îl întreabă pe 

popa: 

   - Părinte, ce e anafura? 

   - Trupul Domnului, maică. 

   - Înseamnă ca eu am nimerit zgârciul sculii! 

 

  

   Era odată un popă bătrân rău de tot, care s-a pensionat. Într-o zi, 

nepoţii lui l-au rugat să-i povestească o întâmplare de la vânătoare. 

   - Păi, băieţii moşului, zise el, la tinereţile mele, mult am mai 

umblat eu şi multe am.. văzut. Era odată un porc mare mistreţ pe 

care nici unul din vânători nu l-a putut prinde. Şi eu, venind de la 

pădure într-o zi, cu piciorul unei vulpi pe umărul stâng şi cu piciorul 

unui urs pe cel drept, m-am întâlnit cu el. 

   - Bunicule, e timpul să-ţi iei pastilele!, îl întrerupseră nepoţii. 

   După ce ia pastilele, el zice: 

   - Unde am rămas? 

   - Erai cu un picior pe umărul stâng şi cu celălalt pe umărul drept. 

   - Aaaa! Da. Da! Şi ah, ce limbi am mai tras.... 

 

  

   Un om, la sediul poliţiei: 

   - Domnule, în acest oraş aveţi capre negre? 

   - Nu. 

   - Dar câini negri? 

   - Nu. 

   - Înseamnă că am lovit un popă. 

 



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

 461 

  

   Ion şi Maria, ce se gândesc? 

   - Măi, Ioane, hai să facem nişte bani. Ştii tu, popii ăia care treceau 

pe aicea, tare mulţi bani aveau. 

   - Şi... cum facem? 

   - Eu mă apuc să-i aburesc pe popii care trec pe lângă noi, iar tu îi 

loveşti în cap şi apoi le luăm banii! 

   Zis şi făcut. Trece un preot: 

   - Părinte, am o problemă... 

Ion, pac!, îl trîzneşte şi îi iau banii, apoi pun cadavrul sub pat. 

   Mai abureşte Maria încă un preot şi fac la fel. Apoi mai omoară 

unul, iar pe acesta din urmă îl pun pe pat. Apoi cheamă un ţigan: 

   - Mă, ţigane, a fost popa la noi la o sfeştanie şi nu ştiu cum s-a 

întâmplat ca a murit. Acum, să nu facem public lucrul ăsta, ca să nu 

se creadă că, Doamne fereşte!, noi l-am fi omorât, mai bine du-te 

tu şi-l îngroapă şi, când vii înapoi, îţi dăm banii de îngropăciune. 

   Zis şi făcut. Ia ţiganul cadavrul de pe pat şi-l îngroapă. Între timp, 

Maria şi Ion scot un cadavru de sub pat şi-l pun pe pat. Când se 

întoarce ţiganul, îi zice Maria: 

   - Măi, dar tu nu l-ai îngropat? 

   Ţiganul nu înţelege ce s-a întâmplat şi ia al doilea cadavru de pe 

pat, apoi îl îngroapă. Când se întoarce să-şi ia simbria, acelaşi lucru. 

Merge a treia oară în cimitir, fără să înţeleagă cum se întoarce 

mortul. Când da să iasă din cimitir, vede un preot mergând cu 

bicicleta. Îl loveşte-n cap cu hârleţul, zicând: 

   - Acum înţeleg cum ajungeai acasă la Maria mai repede ca mine, 

că tu mergeai cu bicicleta. 

 

  

   Un popă trecea pe drum. Vede un cioban şi îi spune: 

   POPA: Bună ziua, ciobane. 

   CIOBANUL: Servus, colega. 
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   POPA (nedumerit): De când suntem colegi, ciobane? 

   CIOBANUL: Părinte, păstoreşti? 

   POPA: Da. 

   CIOBANUL: Atunci suntem colegi. 

   Popa, nedumerit. 

   CIOBANUL: Părinte eşti păstor? 

   POPA: Da. 

   CIOBANUL: Atunci suntem colegi. 

   Popa nedumerit. 

   CIOBANUL: Părinte, ai turma? 

   POPA: Da. 

   CIOBANUL: Atunci suntem colegi. 

   POPA: Pe dracu’, ciobane, suntem colegi când regulezi şi tu măcar 

jumătate de turmă! 

 

  

   Un popă stătea în biserică, când deodată se porneşte o furtună 

puternică, în urma căruia se surpă un dig şi începe să vină apă. La 

uşa bisericii se opreşte un camionagiu, şi-i spune popii: 

   - Hai, popă, urcă în maşină, că te ia valul. 

   - Nu, Dumnezeu mă va salva! 

   Mai târziu, când apa era până la brâu, vine unul cu barca. 

   - Hai, popă, urcă, te ia valul. 

   - Nu, Dumnezeu mă va salva! 

   Apoi, când apa urcă până la acoperişul bisericii, popa se suie pe 

biserică. Vine un elicopter, iar pilotul îi zice: 

   - Hai, popă, urcă, ai să te îneci. 

   - Nu, Dumnezeu mă va salva! 

   După ce pleacă elicopterul, popa se îneacă şi ajunge în faţa lui 

Dumnezeu, pe care-l întreabă: 

   - De ce nu m-ai salvat, Doamne? 

   - Dar ce, maşina, barca şi elicopterul nu ţi-au fost de-ajuns? 
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Sus, la poarta raiului 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toată lumea vrea să ajungă în rai, dar nimeni 

nu vrea să moară.   
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   Iisus, după ce a stat o vreme de-a dreapta Tatălui, este trimis de 

către Dumnezeu pe pământ să vadă cum stau lucrurile. După o 

scurtă vreme, se întoarce Iisus şi bate la poarta Raiului: 

   - Cioc, cioc! 

   - Cine e?, întreabă Dumnezeu. 

   - Sunt eu Iisus, fiul Tău iubit. Lasă-mă să intru. 

   - Nu! Nu te las să intri, spune Dumnezeu. Du-Te în iad. 

   - Dar de ce, Tată? Ce am făcut? Cu ce am greşit? 

   - Cu nimic. Aşa vreau Eu, să Te duci în iad. 

   - Dar Tată, cum este posibil aşa ceva? Ce am făcut de nu mă laşi 

să intru?, întreabă Iisus, implorând. 

   - Nu vreau eu. Aşa că te duci în iad şi cu asta basta, răspunde 

hotărît Dumnezeu. 

   Amărît, Iisus pleacă de la poarta raiului, îndreptându-se spre iad. 

Pe drum se întâlneşte cu Moise, care îl vede necăjit şi-l întreabă: 

   - Ce ai păţit, Iisus?, îl întreabă Moise. 

   - Păi, Tata nu mă mai primeşte-n rai. M-a trimis în iad. 

   Moise îi spune:  

   - Jesus, smile, you’re on 'Candid camera'! 

 

  

   Vine Judecata de apoi. Dumnezeu cheamă la el trei oameni: un 

rus, un german, un ţigan. Dumnezeu îi roagă să îi spună ce fapte 

bune au făcut în timpul vieţii pentru a-i trimite în rai. 

   RUSUL: Păi, Doamne, eu am salvat un soldat rănit în război. 

   NEAMŢUL: Mama prăjea ceva şi i-a sărit ulei încins în ochi şi nu 

mai vedea. I-am pus un ochi de sticlă de vede cu el şi prin ziduri. 

   ŢIGANUL: Fratele meu tăia lemne şi şi-a tăiat mâna, iar eu i-am 

lipit-o cu scuipat. 

   NEAMŢUL: Cine a mai văzut aşa ceva? 

   ŢIGANUL: Mă-ta, cu ochiul de sticlă! 
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   Un evreu bătrân şi foarte credincios îşi crescuse fiul foarte 

religios. Tânărul vine într-o bună zi la taică-său şi-i zice că el 

îndrăgostindu-se de o fată de altă religie, trece la creştinism. 

Bătrânul evreu moare de inimă rea şi, fiind aşa de credincios, 

ajunge în rai. Supă-rat, se tot plimba în sus şi-n jos cu Talmudul în 

mână, până când, într-o zi, se-ntâlni cu Dumnezeu, care-l întrebă: 

   - De ce eşti aşa de cătrănit, moşule? 

   Evreul îi povesti de-a fir a păr toată tărăşenia cu fiu-său şi cu 

trecerea de la religia mozaică la cea creştină. Dumnezeu ascultă cu 

răbdare şi la urmă îi zise evreului: 

   - Stai, moşule, liniştit că nu eşti primul căruia i se întâmplă asta. Şi 

eu cu fiu-meu am păţit la fel. 

   - Şi ce-ai făcut Doamne? 

   - Ce să fac, un Nou Testament! 

 

  

   Bin Laden ajunge la Poarta Raiului. Sf. Petru deschide vizetă porţii, 

îl vede şi exclamă, terifiat: 

   - Tu, tocmai tu vrei să intri aici? 

   - Am zis eu că vreau să intru? Aveţi două minute să ieşiţi cu toţii! 

 

  

   - Tată, îngerii au picioare?, îl întreabă pe un preot fiul său. 

   - Dar... de ce întrebi, Gigele? 

   - Păi, l-am auzit pe fratele meu în camera cealaltă zicând: Îngeraş, 

desfă picioarele! 

   Popa hotărăşte că e vremea să îi vorbească despre sex băiatului 

său mai mic şi îi explică ce făcea fratele său în camera lui. Ăla micul, 

vrea şi el, dar popa îi interzice. Copilul prostestează: 

   - Dar, tată, şi eu vreau să fac o vizită în rai! Că frate-meu aşa a zis: 

Îngeraş, desfă picioarele, să te trimit în vizită în rai! 
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   Sus, la poarta raiului: Sfântul Petru verifică... recruţii. În primul 

rând, vede pe unul care are piciorul cu un centimetru prea în faţă. 

   - Ce-ţi caută piciorul mai în faţă? 

   - Mă scuzaţi, vă rog, este vina mea. 

   - Aşa este!, spune Sfântul Petru şi îl trimite în iad. 

   Mai merge puţin şi vede pe unul care are centură puţin mai la 

stânga. 

   - Ce-ţi sta centura aşa? Îl trimite şi pe acesta în iad. 

   Ajunge la capătul rândului şi vede că la unul îi stă penisul prea în 

faţă. 

   - Ce-ţi stă penisul aşa de în faţă? Scoate un cuţit şi i-l taie. Insul sta 

neclintit. 

   - Astfel de oameni căutăm pentru rai. Cum de nu te doare? 

   - Dar nu era a mea, era a lui ăla din spate! 

 

  

   Dumnezeu sta la sfat cu sfinţii apostolii. Auzise el că prin lume 

umblă nişte droguri, după care se omoară oamenii. Dădu ordin să i 

se aducă mostre. După câtva timp, Sf. Petru bate în poarta raiului. 

   - Cine e?, întreabă Dumnezeu. 

   - Sfântul Petru, răspunse el. Am adus canabis. 

   - Cât? 

   - 100 de grame. 

   Trece ceva timp şi se mai aude o bătaie în poarta raiului. 

   - Cine e? 

   - Sfântul Ilie, am adus haşiş. 

   Şi tot aşa până s-au strâns cu toţii. Deodată, pe neaşteptate, se 

aud bătăi puternice în poartă. 

   - Deschideţi! 

   - Cine e? 

   - Sunt Iuda, am adus Poliţia Traficanţilor de Droguri! 
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   Un tâmplar şi un beţiv mor în aceeaşi zi. Ajung în rai în faţa lui 

Dumnezeu. 

   - Tâmplarule, tu mergi la tâmplărie, iar tu, beţivule, mergi la bar. 

   Tâmplarul sare în sus de nervi, că el a lucrat toată viaţa şi-l în-

treabă pe Dumnezeu de ce l-a trimis la atelier şi-l întreabă pe 

Dumnezeu unde este dreptatea judecăţii Sale. 

   - Când îţi dădeai cu ciocanul peste degete spuneai: Dumnezeul 

mă-tii, iar beţivul, când bea, spunea: Doamne ajută! 

 

  

   100 de bărbaţi la poarta raiului. 

   Forfoteală mare, se face trierea. 

   Sfântul Petru zice: 

   - Cei care şi-au înşelat nevasta, să facă un pas în faţă! 

   50 de bărbaţi fac un pas în faţă. 

   Sfantul Petru zice: 

   - Voi cei care aţi făcut un pas în faţă, în rai, ceilalţi în iad.  

   Unul dintre cei cuminţi, care se ştia curat, zice: 

   - Dar de ce, că eu am fost cuminte, de ce să ajung în iad? 

   La care Sfântul Petru zice: 

   - Dumnezeu iartă greşeală, nu prostia! 

 

  

   100 de femei la poarta raiului. 

   Forfoteală mare, se face trierea. 

   Sfântul Petru zice: 

   - Cele care şi-au înşelat bărbatul, să facă un pas în faţă! 

   99 de femei fac un pas în faţă. 

   Sfântul Petru zice: 

   - Voi, cele care aţi făcut un pas în faţă, în iad. Şi luaţi-o şi pe surdă 

cu voi. 
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   La poarta raiului ajunge un inginer. Sfântul Petru îl întreabă: 

   - Tu cine eşti? 

   - Sunt inginer şi vreau să intru. 

   - Nu aici, locul tău e jos. 

   Ajunge inginerul în iad. Cum se plictisea, începe să meşterească: 

scări rulante, aer condiţionat, piscine, pune la punct o reţea de 

internet. Peste o vreme, Cel de Sus discută cu Talpa Iadului la 

telefon. 

   - Şi ce mai e nou? 

   - E excepţional. Am un inginer care a făcut minuni, şi-i povesteşte 

invenţiile inginerului.  

   Dumnezeu, evident agasat, îi răspunde: 

   - Dar ce caută acolo un inginer, locul lui e aici la Mine. Să ştii că te 

dau în judecată! 

   Talpa Iadului îi răspunde: 

   - Şi unde crezi că vei găsi un avocat?! 

 

  

   Învie un roman şi ajunge din rai înapoi pe Pământ. 

   Îl cheamă Brejnev: 

   - Ioane, există Dumnezeu? 

   - Da, există şi e supărat pe toţi care-i reneagă existenţa. 

   Îl cheamă şi Papa: 

   - Ioane, există Dumnezeu? 

   - Exista Sfântul Petru, Sfântul Ilie, dar Dumnezeu nu există. 

   Îl cheamă şi Reagan: 

   - Ioane, există Dumnezeu? 

   - Da, din păcate există. 

   - Păi, de ce e aşa păcat? 

   - Păi, din păcate pentru voi. Există, dar e japonez. 
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   Costică moare la scurt timp după nevastă-sa, ajungând sus în rai. 

Dumnezeu îl întreabă: 

   - De câte ori ţi-ai înşelat nevasta? 

   - Niciodată, răspunde Costică. 

   Dumnezeu verifică în calculatorul lui şi, într-adevăr, Costică nu a 

minţit. Dumnezeu îl răsplăteşte cu un Mercedes cu şofer. Vine un 

altul, Dumnezeu îl întreabă de câte ori a păcătuit, iar el răspunde că 

numai de două ori, dar fără voia lui. Dumnezeu verifică şi, deşi este 

adevărat, îi spune că nu merită mai mult de un Fiat. Vine un al 

treilea şi, la aceeaşi întrebare, răspunde: 

   - Dacă mai ţin bine minte, de vreo 2000 de ori. 

   - Atunci tu primeşti doar o trotinetă, îi răspunde Dumnezeu. 

   Ultimii pleacă mulţumiţi, dar îl văd pe Costică plângând. 

   - De ce nu eşti fericit Costică? Ai Mercedes, ai şofer, ce mai vrei, 

de ce plângi? 

   - Fiindcă am văzut-o pe nevastă-mea pe trotinetă! 

 

  

   Constantinescu, Roman şi Iliescu au murit într-un accident de 

maşină. La poarta raiului, Sf. Petru le spune că pot să meargă pe 

unde vor ei numai să nu calce pe norul negru, căci cine va călca, se 

va alege cu o nevastă urâtă. După trei zile, Constantinescu vine cu o 

femeie urâtă şi cocoşată. Iliescu, râzând, îl întreabă: 

   - Ce-ai păţit, măi Costinele? 

   - Am călcat pe norul negru. 

   După o săptămână, vine Roman cu o femeie şi mai urâtă. 

   - Ce-ai păţit, băi Romane? 

   - Am călcat pe norul negru. 

   După altă săptămână, Iliescu vine cu o blondă superbă şi sexi.  

   - Ce-ai făcut, băi Iliescule, de te-ai ales cu aşa frumuseţe? 

   - A călcat blonda pe norul negru... 
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   Unul ajunge la poarta raiului, unde Sfântul Petru face trierea, dar 

nu prea ştie cum să-l încadreze. Aşa că îi spune:  

   - Dacă vrei în rai, trebuie să îndeplineşti trei sarcini.  

   Individul e de acord, gata de acţiune. 

   - Vezi pe omul de acolo?, întrebă Sf. Petru arătând spre un tip 

masiv, de 100 de kile şi doi metri, foarte muşchiulos. Trebuie să-i 

dai o singură lovitură după care să nu mai mişte, după aceea să te 

duci în pivniţa şi să iei dintele de aur de la pitbull-ul de acolo. 

Ultimul lucru pe care trebuie să-l faci e să regulezi baba aia din colţ, 

spuse Sf. Petru, arătând către o babă de vreo 90 de ani. 

   Stă individul, se concentrează şi îi dă una tipului masiv de-l lasă 

lat. După asta, se duce în pivniţă, de unde se aud nişte sunete de 

animal bătut. Într-un sfârşit iese din pivniţă, plin de tăieturi şi 

zgârieturi şi zice: 

   - Gata, unde e baba cu dintele de aur? 

 

  

   Doi draci se plimbau cu motocicleta. Aceasta se strică chiar la 

poarta raiului. Dracii se grăbesc să repare motocicleta şi să dispară 

din zonă. 

   - Dă-mi repede o şurubelniţă! 

   - Ia-o pe asta. 

   - Aiiiiiigghhhhh! Nu pe asta în cruce, cretinule! 

 

  

   Doi indivizi aşteaptă liftul spre iad. Sfântul Petru îi întreabă: 

   - Vreo ultimă dorinţă? 

   - Aş vrea să ascult o melodie de-a lui Guţă. 

   - De acord! Şi tu? 

   - Pe mine vă rog să mă trimiteţi înainte! 
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   Un preot a murit şi a ajuns la porţile raiului. Pe măsură ce acestea 

se deschideau încet pentru a-l primi înăuntru, o fanfară constituită 

din îngeri, serafimi, arhangheli şi heruvimi a început să cânte în 

onoarea preotului. 

   - O, sunt onorat, i-a spus preotul Sfântului Petru. Faceţi acelaşi 

lucru pentru fiecare preot care intră în paradis? 

   - A, nu, a răspuns Sfântul Petru, pentru că tu eşti primul care a 

ajuns aici. 

 

  

   Un negru ajunge în Ceruri, cu frica-n sân că nu o să fie primit în rai 

din cauza problemelor rasiale...  

   - Numele?, întreabă Sfântul Petru.  

   - Leonardo Di Caprio, răspunde negrul.  

   Sfântul Petru îl priveşte neîncrezător şi-l mai întreabă o dată.  

   - Leonardo Di Caprio, insistă negrul, conştient de faptul că nu mai 

putea s-o dea la întors.  

   Sfântul Petru scoate celularul, îl sună pe Dumnezeu şi-l întreabă 

respectuos:  

   - Scoate-mă dintr-o dilemă, Titanicul s-a scufundat sau a ars? 

 

  

   Isus şi diavolul s-au hotărât să facă o întrecere să vadă care e mai 

meseriaş. Stau ei şi se gândesc ce să facă şi până la urmă să 

hotărăsc să vadă care sparge primul cel mai bine păzit site de pe 

net. Se apucă ei de lucru la cele mai tari computere şi lucrează o zi, 

o săptămână, o lună, şi când să se apropie de final se ia curentul şi 

cade reţeaua. Ăştia, nervoşi că trebuie să o ia de la capăt, aşteaptă 

până revine curentul şi se apucă iar de lucru. Surpriză Iisus termină 

în 10 minute.  

   Morala: Jesus saves... 
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   Un moş şi o babă, soţ şi soţie, mor într-un accident şi ajung în rai. 

Acolo, îngerul de serviciu îi duce pe o plajă plină de palmieri şi cu o 

casă superbă şi le spune: 

   - Acum tot ce aveţi de făcut în rai este să staţi aici şi să vă bucuraţi 

de toate!  

   Moşul se întoarce către babă şi îi zice: 

   - Vezi ce proastă ai fost? Puteam să fim aici de zece ani, dar 

nuuuuu... Tu voiai să mâncăm sănătos! 

 

 

   Un ţigan moare şi ajunge în rai. Dumnezeu, curios, îl cheamă la 

vorbitor.  

   - Ce faci, măi ţigane, că tare vroiam să te cunosc. Eşti primul ţigan 

care ajunge la mine-n rai. N-ai prea făcut rele la viaţa ta. 

   - Nu, Doamne Dumnezeule. Şi eu, ca oamenii, am mâncat, am 

băut, mi-am rezolvat nevasta.  

   - Măi ţigane, ia spune-mi tu mie dacă pe pământ, atâta timp cât ai 

trăit, ai avut vreo nemulţumire? 

   - Apăi Dumnezeule, dacă tot îmi e permis, ştii, toată viaţa m-am 

întrebat de ce, Doamne, ne dai 32 de dinţi şi o singură sculă.  

   - I-auzi?! Să ştii că nu m-am gândit niciodată la asta. Dacă tot zici 

că ăsta-i oful tău, uite, eu îţi mai dau o şansă. Ia 32 de scule de la 

mine şi du-te cu ele pe pământ.  

   Pleacă ţiganul bucuros cu braţul de scule după el. La poarta 

raiului, îl opreşte Sf. Petru şi-i zice:  

   - Unde pleci, măi ţigane? 

   - Iaca, mi-a mai dat Dumnezeu o şansă şi 32 de scule de toate 

mărimile.  

   - Ce zici?! Bine, bine, dar roaba asta de căcat cui i-o laşi? 
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   Era în cer un poponar care îi regula în cur pe toţi îngerii. Dumne-

zeu, dorind să ia măsuri, îl duce pe poponar în iad şi-l lasă o lună să  

stea acolo. După o lună, Dumnezeu coboară în iad şi observă că 

totul este îngheţat.  

   - Ce s-a întâmplat?, întreabă Dumnezeu.  

   Diavolul, dârdâind de frig, îi răspunde:  

   - Te apleci tu să bagi lemne pe foc?! 

 

  

   O călugăriţă la Judecata de Apoi. 

   - Ai păcătuit? 

   - Nu. 

   - Ai băut? 

   - Nu. 

   - Ai fumat? 

   - Nu. 

   - Ai preacurvit? 

   - Nu. 

   - Bine. Petre, adă o pereche de aripi. 

   - Oh!... Mă faceţi înger? 

   - Nu, gâscă. 

 

  

   Dumnezeu a făcut lumea, a văzut că este bună şi s-a odihnit. 

   Dumnezeu a făcut bărbatul. A văzut că era un lucru bun şi s-a 

odihnit.  

   Dumnezeu a făcut femeia. 

   De atunci, nimeni nu mai are odihnă. 

   De aceea, Dumnezeu a inventat raiul şi iadul. 

   Pe cale de consecinţă, este lucru ştiut, bărbaţii au prioritate la 

intrarea în rai. 



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

 474 

  

   Două animale aşteaptă la poarta raiului. Fac conversaţie: 

   - Tu ce fel de animal eşti, de fapt? 

   - Eu sunt câine lup! 

   - Cum aşa? 

   - Păi, tata a fost lup şi mama căţea! Simplu, nu? 

   - Şi tu, întreabă câinele lup, tu ce eşti? 

   - Eu sunt urs furnicar! 

   - Hai, fugi de-aici, că nu te cred! 

   Din culise, intră Sfântul Petru. 

   - Bine aţi venit la Judecata de Apoi! Mă cheamă Sfântul Petru...  

 

  

   O bătrână ajunge în rai, împreună cu motanul ei. Sfântul Petru îi 

spune că o să îi îndeplinească trei dorinţe pentru noua sa viaţă. 

Bătrâna se gândeşte oleacă, apoi rosteşte: 

   - Vreau să fiu tânără şi frumoasă, vreau să fiu bogată şi vreau să-l 

transformi pe motanul meu într-un prinţ chipeş. 

   Zis şi făcut. Bătrâna se admira în oglinda unui râu din rai, numă-

rându-şi banii: 

   - Oh, ce tânără şi fumoasa sunt! Hai, prinţule, ia-mă şi fă-mă a ta! 

   - Fă-mă a ta pe naiba!, zise prinţul. Eşti fericită acum că m-ai 

castrat?! 

 

  

   Sus, la poarta raiului, Dumnezeu, îngrijorat, îşi aşteaptă Fiul să 

vinăacasă. Într-un târziu soseşte, şi Iisus este luat la întrebări: 

   - Unde ai stat până la ora aceasta? 

   - Tată, azi mi-am pierdut virginitatea. 

   - Bravo! Stai jos, să bem şi noi un păhărel pentru asta! 

   - Putem să bem, dar nu pot să mă aşez.. 
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Celălalt balamuc 
 

 

 
 

 

 

 

Un nebun nu suferă de nebunie, ci se bucură  

de ea în fiecare minut. 
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   La balamuc, un nebun încearcă să convingă un alt nebun să sară 

de la trambulină într-un bazin fără apă.  

   - Sări şi eu ţin biletul ăsta să cazi pe el.  

   Nebunul sare, se loveşte rău de tot şi se repede la cel cu biletul:  

   - Bine, frate, de ce n-ai ţinut biletul cum trebuie, să sar pe el?  

   - Ba l-am ţinut bine, dar biletul era compostat. 

 

   PROFESORUL: Copii, v-am explicat că Pământul este rotund. Ce se 

întâmplă dacă sapi o groapă în mijlocul pieţei, şi sapi, şi sapi... Unde 

ajungi ?  

   ELEVUL: La spitalul de nebuni, domnule profesor!  

 

  

   Un nebun îşi atenţiona un frate de-al său în curtea unui azil: 

   - Vezi că ai o gaură în umbrelă! 

   - Ştiu. Eu am făcut-o, ca să văd când se opreşte ploaia. 

 

 

   Un nebun merge prin spital, trăgând după el un pantof. La un 

moment dat, se întâlneşte cu un medic.  

   DOCTORUL: Ce faci, mă? Tragi un câine după tine?  

   NEBUNUL: Cum, un câine?! Dumneata nu vezi că-i un simplu 

pantof?  

   DOCTORUL: Bun, dar în cazul ăsta de ce nu te încalţi cu el?  

   NEBUNUL: Cum să mă încalţ? Vrei să mă muşte?   

 

  

   Un nebun se muncea să bată un cui în perete, însă cu floarea.  

Alt nebun care trecea pe acolo se uita la el şi îi zice:  

   - Ba, tu nu vezi că ăla e cui pentru peretele opus? 
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   Cică vine un tip cu controlul la o casă de nebuni. Îl întreabă pe 

director ce mod de distracţie au nebunii de aici:  

   - Aici avem multe mijloace, dar cel mai important este video-ul. 

De abia l-am introdus şi funcţionează de minune.  

   Curios, inspectorul vrea să vadă video-ul şi îi spune directorului să 

i-l arate. Când colo, în loc de video, vede o cărămidă băgată în 

perete.  

   - Băi, ce-i asta?  

   - E tipul nostru de video. Noi le punem cărămida la nebuni şi ei se 

uita vreo trei ore încontinuu la ea.  

   - Aşa-i mă, Milă? întreabă directorul pe un nebun de acolo.  

   - Da, domnule director, dar vă rog să ne schimbaţi azi cărămida, 

ca pe asta am văzut-o de şapte ori.  

  

 

   La spitalul de nebuni vine o inspecţie. De la intrare sunt uimiţi de 

privelişte. Peste tot numai sânge şi răniţi. La fel şi la etajele 

superioare.  

   Speriat, inspectorul se duce la biroul directorului pe care îl 

găseşte cu un cuţit înfipt în piept.  

   Cu o ultimă răsuflare, directorul ia cuţitul şi îl înfige în inspector şi 

zice:  

   - Eşti la leapşaaaaaa! 

 

 

   La spitalul de nebuni, un nebun trăgea un butoi după el. Vine 

doctorul şi, ca să fie politicos, zice:  

   DOCTORUL: Ţi-ai scos căţelul la plimbare?  

   NEBUNUL: Ce căţel, mă, nu vezi că e butoi?  

   DOCTORUL: Dar de ce nu-l iei în braţe?  

   NEBUNUL: Dar ce vrei, să mă muşte?   
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   La un ospiciu, nebunii săreau gardul ca să joace fotbal, ceea ce nu 

convenea deloc directorului. A doua zi, gardul a fost înălţat cu 5 

metri, însă nebunii continuau să sară gardul. În următoarele zile, 

din ordinul directorului, gardul a fost înălţat mereu cu câte 5 metri.  

   Exasperat, directorul a chemat un specialist care a dărâmat gardul 

şi a trasat în locul acestuia o dungă albă de vopsea pe pământ.  

   Stupoare! Nebunii stăteau aliniaţi, fără să treacă linia.  

   Directorul, uimit, i-a întrebat de ce nu mai vor să joace fotbal.  

   - Şefu’, cum să ajungem la terenul de fotbal dacă nu mai avem pe 

ce rezemă scara?   

 

  

   La o casă de nebuni se vopsesc gardurile în roşu. Ziua următoare 

vopseaua de pe gard dispare: o mâncaseră nebunii.  

   Se mai vopseşte o dată gardul şi acelaşi lucru. Ziua următoare 

dispare. Directorul nu-şi poate explica ce se întâmplă şi mai 

încearcă o dată.  

   De data asta gardul este vopsit în verde. A doua zi dimineaţă, 

merge să verifice şi îi vede pe nebuni şezând de-a lungul gardului.  

   - Ce aşteptaţi în fata gardului?  

   - Aşteptăm să se coacă.  

 

  

   Un nebun merge într-un magazin.  

   NEBUNUL: Daţi-mi două banane!  

   Ia bananele şi le bagă în urechi. Vine a doua zi şi din nou cere 

două banane, pe care le bagă în urechi. A treia zi, cere două 

banane, iar vânzătoarea zice că nu are. Atunci cere doi morcovi, pe 

care îi băga în urechi.  

   VÂNZĂTOAREA (mirată): De ce v-aţi băgat morcovii în urechi?  

   NEBUNUL: Păi, dacă nu aveţi banane! 
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   Un inspector vine în vizită la un spital de nebuni. Însoţit de doctor, 

aceştia îi văd pe nebunii de la etajul întâi agăţaţi de pereţi.  

   Ca să se dea jos, doctorul spune:  

   - Toamna, frunzele cad.  

   Şi nebunii căzură. La etajul al doilea, la fel. Însă, la al treilea etaj, 

nebunii nu au căzut, răspunzând astfel:  

   - Ha! Ha! Noi suntem conifere!  

 

  

   Un inspector a venit în vizită la un spital de nebuni. Doctorul i-a 

spus că testează pe nebuni o nouă metodă de a le trata nebunia: 

bancurile.  

   Aceştia spuneau bancuri atât de des, că ajunseseră să zică 

numărul bancului şi să izbucnească în râs.  

   Inspectorul, dorind să încerce şi el, a zis numărul 520. Apoi, a fost 

luat la bătaie. Enervat, inspectorul vru să ştie de ce.  

   Doctorul i-a explicat că numerele peste 500 reprezintă bancurile 

cu şi despre nebuni.  

 

  

   Un nebun făcea pipi de la balcon. La un moment dat, trece 

doctorul pe aleea de sub balcon, iar nebunul când îl vede, îşi trage 

repede pantalonii şi fuge înăuntru. Doctorul se gândeşte: "I s-o fi 

făcut ruşine omului şi de-aia s-a retras când m-a văzut. Poate s-o fi 

însănătoşit şi ar trebui să-i dau drumul..." 

   A doua zi, se duce la nebun.  

   DOCTORUL: Dumneata făceai ieri pipi de la balcon şi când m-ai 

văzut ai fugit repede înăuntru, aşa-i?  

   NEBUNUL: Da, răspunde nebunul.  

   DOCTORUL: Dar de ce ai fugit, ţi-era ruşine că te vedeam eu?  

   NEBUNUL: Aiurea! Ce, eram prost, să mă trageţi de pipi în jos?!  
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   Doi nebuni vor să evadeze.  

   - Bă, ne luăm avânt şi ieşim prin gaura cheii!  

   - Perfect.  

   Îşi ia primul avânt, fuge şi dă cu capul de uşă.  

   Al doilea se duce şi se uită la gaura cheii:  

   - Bă, ce prost eşti, n-ai văzut că era cheia în broască pe dinafară! 

 

  

   Directorul unui spital de nebuni cheamă toţi nebuni la el. El 

trasează o linie cu o bucată de cretă şi face o coadă de nebuni în 

spatele ei. Îi pune să sară pe sub linie. Unul singur stătea pe o scară. 

Se gândeşte că poate şi-a revenit.  

   DOCTORUL: Tu ce ai mă, de nu sari?  

   NEBUNUL: E, păi ce, eu nu văd că linia e strâmbă?!  

 

  

   Un om avea drum în fiecare zi pe lângă un ospiciu. Trecând într-o 

zi pe acolo, îl strigă un nebun, cerându-i o ţigară. Intră în vorbă, 

discută tot felul de lucruri. În următoarele zile la fel. La un moment 

dat, mirat, omul nostru îl întreabă pe nebun:  

   OMUL: Măi, eu stau de vorbă cu tine de câteva zile şi văd că nu 

eşti nebun deloc. Cum ai ajuns aici?  

   NEBUNUL: Am vrut să trec graniţa şi m-au prins.  

   OMUL: Păi, pentru asta te bagă la pârnaie, nu la nebuni! Dar unde 

ai vrut să fugi? 

   NEBUNUL: Am vrut să fug în Uniunea Sovietică.  

 

  

   Diferenţa dintre un psihopat şi un nevrotic e că psihopatul crede 

că doi cu doi fac trei, pe când nevroticul ştie că doi cu doi fac patru, 

dar aşa îl enervează!  
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   Întreabă un nebun pe un farmacist:  

   NEBUNUL: Nu vă supăraţi, aveţi cumva o soluţie de dizolvat dinţi?  

   FARMACISTUL: Nu! Dar la ce vă trebuie?  

   NEBUNUL: Mi-am înghiţit proteza!  

   FARMACISTUL: Şi... este vreo problemă?  

   NEBUNUL: Nu, nu, dar când mănânc, mă muşcă de mână! 

 

  

   La un spital de nebuni, li se face tuturor o injecţie cu virusul HIV.  

Primul începe să strige că are familie şi copii acasă şi că nu vrea să 

moară, dar degeaba. Al doilea începe să strige că e copil orfan şi 

vrea să trăiască, dar degeaba. Ultimul vine şi începe să strige:  

   NEBUNUL: Şi mie. Şi mie. Vreau injecţie. Aici. Şi mie!  

   Doctorul îi spune:  

   - Bă, tu vrei să ai SIDA. Vrei să te injectez şi să te îmbolnăveşti?  

   NEBUNUL: Nu mă-mbolnăvesc, bă, că am prezervativ!   

 

  

   Un tip se duce în vizită la un prieten care era director la un spital 

de nebuni. La poartă, un nebun cu o roabă.  

   - Domnule, a sosit taxiul.  

   Tipul se urcă în roabă, ajunge la uşa directorului, după care nebu-

nul îi cere 5 lei. Plăteşte tipul, apoi intră la director şi îi spune:  

   - Un nebun a venit cu roaba şi m-a luat de la poartă şi i-am plătit  

5 lei pentru taxi.  

   - Ah, iar au sărit studenţii gardul!  

 

  

   Nebunii conduc într-o cameră. Unul stă.  

   DOCTORUL: De ce nu conduci? N-ai maşină?  

   NEBUNUL: Cu tirul nu poţi conduce în locuri înguste!  
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   Nişte nebuni erau transportaţi cu avionul la un alt spital. Doctorul 

stătea în cabina pilotului. La un moment dat vine să verifice ce 

făceau nebunii. Ăştia jucau fotbal. Ca să vadă dacă sunt toţi îi 

numără şi vede că lipseşte unul.  

   - Bă, nebunilor, unde-i Gigi?  

   - Pe aripa avionului. Execută cornerul.  

 

  

   Un nebun se duce la un bal mascat, îmbrăcat ca o femeie. După 

ce se termină balul, se întoarce la spital. Când să se culce, se uită în 

oglindă şi vede o femeie. A stat el şi s-a uitat, şi, deodată, s-a urcat 

pe el şi s-a regulat singur. Dimineaţa, un doctor îl intreabă:  

   DOCTORUL: Cum te simţi azi?  

   NEBUNUL: Doctore, grozav, mi-am tras-o cu o puicuţă ieri...  

   DOCTORUL: Ce puicuţa, mă?  

   NEBUNUL: M-am întors de la bal şi am văzut o puicuţă în camera 

mea. Stătea în oglindă. 

   DOCTORUL: Mă, tâmpitule, ăla erai tu!  

   NEBUNUL: Chiar?! Bă, da’ ce bun sunt la pat!...  

   

  

   La un spital de nebuni, un pacient trăgea după el o sfoară.  

   Un doctor îl vede şi curios îl întreabă:  

   DOCTORUL: De ce tragi, Marine, sfoară aia după tine?  

   NEBUNUL: Păi, dacă o împing, se îndoaie.  

 

  

   Doi nebuni merg pe plajă.  

   - Ia uite, un pescăruş mort!  

   Celălalt, căutând cu privirea pe cer:  

   - Unde? 
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   La un spital de nebuni doctorul intră în salon şi vede toţi bolnavii 

sărind în sus.  

   DOCTORUL: Băieţi, ce faceţi?  

   NEBUNUL: Suntem spaghete şi fierbem.  

   DOCTORUL: Şi cu aia pe sus ce e?  

   NEBUNUL: Ăia se prinseră de capac.   

 

  

   Vine inspecţia la spitalul de nebuni. Intră inspectorul într-o came-

ră cu trei nebuni. Îl ia pe primul şi-l întreabă:  

   - Dacă ţi-aş da drumul, ce-ai face?  

   - M-aş căsători, aş lua o slujbă, o casă...  

   Inspectorul zice că e sănătos. Se duce la al doilea. La fel răspunsul.  

La al treilea:  

   - Ce-ai face dacă ţi-aş da drumul de aici?  

   - Aş lua o slujbă, aş face bani, aş lua o casă, mi-aş lua maşină şi 

neapărat mi-aş cumpăra un cur.  

   - De ce?, întreabă inspectorul.  

   - Păi, m-am uitat aseară în oglindă şi-am văzut că e crăpat!   

 

  

   Într-un spital, doctorul face o vizită. Toţi se agită, doar unul era 

liniştit.  

   DOCTORUL: Ce faci?  

   NEBUNUL: Scriu o scrisoare.  

   DOCTORUL: La cine?  

   NEBUNUL: Mie.  

   DOCTORUL: Cum, ţie?  

   NEBUNUL: Bine.  

   DOCTORUL: Şi ce scrie în ea?  

   NEBUNUL: Nu ştiu, că numai mâine o primesc. 
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   Doi nebuni mergeau prin deşert, unul căra în spate un butoi şi 

celălalt căra o uşă de maşină.  

   -Tu, de ce cari cu tine butoiul?  

   - Păi când mi-e sete mai beau câte o gură de apă. Dar tu de ce cari 

uşa aia de maşină în spate?  

   - Păi, mie când mi-e cald, mai deschid geamul.  

 

  

   Un nebun avea o pisică la care ţinea foarte mult. Într-o zi, când 

doctorul apăru pe coridorul spitalului, nebunul îl întrebă:  

   NEBUNUL: Doctore, vreau să spăl pisica!  

   DOCTORUL: Mă, tu eşti nebun, dacă o speli, o să moară!  

   NEBUNUL: Nu cred că o să moară!  

   DOCTORUL: Bine, fă ce vrei, dar să nu vii la mine plângând!  

   După câteva ore.  

   DOCTORUL: Ce faci, măi nebunule? De ce plângi?  

   NEBUNUL: Păi, să vedeţi, că am spălat pisica şi a murit!  

   DOCTORUL: Vezi, ţi-am zis să nu vii la mine că a murit din cauză că 

ai spălat-o.  

   NEBUNUL: Nu din cauză că am spalat-o a murit, ci că am stors-o. 

 

 

  

   Un om intră în fugă în clinica de nebuni şi ţipă speriat:  

   - E un nebun în curte!  

   - Cum arată?  

   - E chel şi cu părul vâlvoi!  

   - Păi, ori e chel, ori cu părul vâlvoi?  

   - Dar nu v-am spus că e nebun?   
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   Un nebun într-un sanatoriu izgonea nişte muşte imaginare.  

   DOCTORUL: Ce faci, mă? De ce dai din mâini aşa disperat?  

   NEBUNUL: Dau muştele astea la o parte! 

   DOCTORUL: Şi ce le dai spre mine? 

  

  

   Vine un agitator electoral la casa de nebuni şi le povesteşte nebu-

nilor cât e de bine în ţară şi cât de bună e conducerea actuală. Toţi 

bat din palme, numai unul stă nemişcat.  

   - De ce nu baţi şi tu din palme?  

   - Eu sunt medicul! 

 

  

   Un avion transportă un lot de nebuni spre sanatoriu. Dar nebunii 

se jucau în aşa fel încât dezechilibrau avionul. Comandantul aero-

navei i-a comandat copilotului să-i potolească pe nebuni, că altfel 

se vor prăbuşi. Se duce ăsta la nebuni, îi roagă, îi ceartă, îi loveşte, 

nimic... Se duce la comandant şi îi spune că nu i-a putut potoli, la 

care acesta îi spune să ţină el controlul navei, că se duce să-i poto-

lească. După câteva minute, se făcu linişte, iar comandantul reintră 

în cabina de control. Copilotul, extrem de curios, îl întrebă: 

   - Cum ai reuşit să-i potoleşti? 

   - Păi, m-am dus la ei şi le-am zis: Măi copii, de ce vă jucaţi în casă, 

jucaţi-vă mai bine în curte! Şi le-am deschis uşa... 

 

  

   Doi nebuni hotărâră să fugă din ospiciu. Au urcat pe acoperişul 

blocului şi unul din ei zice:  

   - Eu aprind lanterna şi treci pe raza luminii pe celălalt bloc.  

   - Du-te bă, ce crezi, că sunt prost, când o să ajung la jumătate, tu 

să stingi lanterna şi eu să cad?  
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   La spitalul de nebuni a fost construit un bazin. După o zi de 

scăldat, nebunii au fost întrebaţi:  

   DOCTORUL: V-a plăcut?  

   NEBUNII (în cor): Da! 

   DOCTORUL: Bun, dacă sunteţi cuminţi, mâine vă pun şi apă! 

 

 

   Intrând în clubul azilului de nebuni, doctorul rămase descum-

pănit: toţi nebunii stăteau lângă pereţi, se deschidea uşa, intra un 

nebun, în pielea goală, se rotea ca la parada modei şi anunţa:  

   - Eu sunt bomba atomică!  

   - Uraaaa!, ovaţionau nebunii.  

   Ieşea şi intra altul, tot în pielea goală:  

   - Eu sunt bomba cu neutroni!  

   - Uraaa!  

   A urmat bomba cu hidrogen, bombă cu fragmentare. La urmă, 

intră unul sfrijit şi zise cu o voce pierită:  

   - Eu... sunt bomba... cu efect întârziat!...  

   Toţi nebunii, în loc să aplaude, au evacuat sala clubului în mare 

grabă, pe uşi, pe ferestre, pe unde au putut.  

   DOCTORUL (intrigat): De ce v-aţi speriat în halul ăsta de pirpiriul 

care făcea pe bomba cu efect întârziat?  

   - Păi, domnu’ doctor, mai era puţin şi făcea bum!, dumneavoastră 

n-aţi văzut ce fitil scurt avea? 
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Şi-aşa beau oamenii buni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu-i greu să te laşi de băut, greu e să înţelegi 

de ce trebuie să te laşi de băut.  
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   Un tip intră într-un bar, tocmai îl părăsise prietena, şi se apucă să 

bea cu un alt tip care stătea lângă el la bar. Într-un final, se hotărăsc 

să se arunce de pe un bloc, deoarece nu mai găseau niciun rost să 

trăiască. Pe bloc, omul care era dinainte la bar zice că sare el 

primul. Zis şi făcut. Dar, la vreo trei etaje de pământ, îşi dă seama 

că nu vrea să moară, aşa că începe să dea din mâini şi îşi ia zborul, 

întorcându-se pe acoperiş. Cel pe care tocmai îl părăsise prietena 

nu crede ce tocmai se întâmplase şi îi spune celui care a sărit să mai 

sară o dată ca să se convingă, că apoi sare şi el. Primul tip sare din 

nou şi aceeaşi chestie, la trei etaje de pământ, dă din mâini şi-şi ia 

zborul înapoi pe acoperiş. Cel părăsit de prietenă, convins, sare şi 

el, iar la trei etaje de pământ începe să dea din mâini, dar nu se 

întâmplă nimic şi moare zdrobindu-se de pământ.  

   Primul tip se întoarce la bar şi continuă să bea.  

   BARMANUL: Ce rău poţi să fii când eşti beat, Superman! 

 

 

   Dacă soţia nu vorbeşte dimineaţa cu tine, înseamnă că beţia de 

aseară ţi-a reuşit.  

 

 

   - Nu pot să înţeleg de ce am fost adus la pol... poliţie!, exclamă un 

beţiv, plin de indignare.  

   - Pentru băutură!, îi răspunde ofiţerul de serviciu.  

   - Păi, de ce nu zici aşa? Adu-mi un coniac!  

 

 

   Un poliţist se întâlneşte cu un beţiv care stătea întins pe jos.  

   - Băi omule, de ce nu te duci acasă?  

   - Nu pot să mă mişc de aici. Pe sticla de vin pe care am luat-o 

scria: "A se păstra culcat".  
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   Doi beţivi se întoarceau de la bar. După 20 de metri, unul zice:  

   - Bă, am uitat să mă piş!  

   La care, celălalt beţiv:  

   - Nu-i nimic, bă, te învăţ eu! 

 

 

   Un beţiv iese dintr-un bar şi se hotărăşte să se pişe la roata unui 

Aro. Deasupra roţii el vede scris 4x4. Scoate un cuţit şi scrie: =16.  

   Proprietarul vede treaba a doua zi şi duce maşina la vopsit. A 

doua noapte la fel se întâmplă, însă, acelaşi lucru: iese beţivul să se 

pişe, vede 4X4 şi scrie cu cuţitul =16.  

   Proprietarul înnebunit, se roagă de ăla de la vopsitorie:  

   - Ba, e unul nebun care-mi tot strică maşina. Pune şi tu o placuţă 

cu =16 acolo ca s-o vadă şi să-mi lase maşina în pace.  

   Zis şi făcut. A treia seară, iese beţivul la pişat şi vede: 4X4=16, 

după care scoate cuţitul şi scrie: CORECT.  

 

 

   Q: Cum faci o vacă să latre?  

   A: Te duci acasă beat mort, la patru dimineaţa.  

 

 

   Un tip beat mergea în patru labe pe trotuar. La un moment dat, îi 

alunecă o mână şi se loveşte cu capul de caldarâm. Continuă să 

meargă în patru labe şi din nou îi alunecă o mână şi se loveşte la 

cap. După încă doi metri de mers în patru labe, dă cu ochii de o 

pereche de picioare mişto. Ridică ochii şi vede o fată care se uită 

scârbită la el.  

   - Ce faci, fă? o întreabă beţivul.  

   - Fac trotuarul, răspunde fata jignită.  

   - Păi, fă-l dracului mai moale, că mă doare capul.  
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   Seara, venind de la crâşmă, un beţivan se loveşte cu capul de un 

stâlp şi zice cu voce tare:  

   - Unu.  

   Un poliţai îl aude şi-l urmăreşte, văzându-l lovindu-se de al doilea 

stâlp şi zicând:  

   - Doi.  

   Vrând să-l ajute, se duce în faţa lui şi-l întreabă dacă poate să facă 

ceva pentru el. Beţivanul zice:  

   - Sigur că poţi, numără câte cucuie am în frunte!  

   Poliţaiul, zâmbind, zice:  

   - Ai două cucuie.  

   La care beţivanul răspunde:  

   - Mulţumesc, mai am două şi ajung acasă! 

 

 

   Un beţiv mergea pe stradă. La un moment dat, se opreşte în faţa 

unei pancarde publicitare. Se uită, se uită... Ceva îl nedumirea 

foarte tare.  

   - La viaţa mea, beţi criţă am văzut, beţi morţi am văzut, dar beţi 

pepsi niciodată! 

 

 

   Un infractor este interogat la poliţie:  

   - Spune, domn’e, ce-ai făcut?  

   - Păi, am furat o cisternă cu vin...  

   - Şi...  

   - Jumătate-am băut-o..  

   - Şi cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?  

   - Păi, am vândut-o!..  

   - Şi ce-ai făcut cu banii?  

   - I-am băut! 
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   Puţin peste miezul nopţii, un beţiv se învârtea în jurul unui stâlp. 

Un poliţist, care îşi făcea rondul de noapte, se apropie de el şi îl 

întreabă ce face, la care beţivul îi zice că îşi caută cheia. Aşadar, se 

pun amândoi pe căutat. După o vreme, căutând în zadar, poliţistul îl 

întreabă pe om dacă e sigur că le-a pierdut acolo, iar acesta îi 

răspunde:  

   - De fapt, le-am pierdut la stâlpul celălalt, dar aici e lumină. 

 

 

   Un beţiv se întorcea seara de la bar cu o sticlă de vodcă la el. 

Ajunge în faţa uşii şi încearcă să introducă cheia în broscă, dar nu 

reuşeşte. Atunci, acesta ia cheia şi o introduce în sticla cu vodcă, 

după care introduce cheia în broască şi reuşeşte să deschidă uşa.  

   - De ce?  

   - Fiindcă s-a pilit cheia. 

 

 

   Un tip pleacă cu câinele la cârciumă şi nu se întoarce până seara. 

Abia ţinându-se de stâlpi, reuşeşte să ajungă acasă. Nevastă-sa îl ia 

la rost:  

   - Păi, bine, mă, beţivane, chiar aşa nesimţit eşti? Câte beri ai 

băut?  

   - Trei, nevastă.  

   - Sigur, mă?  

   - Întreabă-l şi pe câine!  

   - Câte beri a băut, mă?  

   - Ham! Ham! Ham!  

   Se repeta faza şi în următoarele zile, până când nevasta întreabă 

câinele:  

   - Asta atâtea beri o fi băut dacă asha zice câinele. Dar câte votci?  

   - Auuuuu!  
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   Cică unul, beat mangă, mergea pe şapte cărări spre casă. La un 

moment dat, îl vede un pompier, care închidea un robinet stradal. 

Se duce supărat spre el şi-i zice:  

   - Tu învârteai bă, strada? 

 

 

   În tramvai, pe o stradă din Bucureşti, se deplasa un bătrân, care 

fiind cherchelit, nu observase că i-a rămas deschis fermoarul la 

pantaloni.  

   O domnişoară îi atrage atenţia şi-i spune:  

   - Moşule, ţi s-a deschis magazinul.  

   - Da? Dar ia uite, directorul este acolo?  

   Domnişoara se apleacă puţin şi cercetează. 

   - Nu, se vede doar un român beat culcat pe doi saci.  

 

 

   Într-un restaurant intră un tip, se aşează la o masă, cheamă 

ospătarul şi comanda o sticlă de vin şi două pahare. Ospătarul 

aduce comanda şi-l observă pe tip cum toarnă vinul în ambele 

pahare, bea dintr-un pahar, ciocneşte paharele unul de celălalt, bea 

şi din al doilea pahar.  Scena se repeta câteva zile la rând.  Curios, 

ospătarul nu rezistă şi-l întreabă pe tip:  

   - Domnule, de ce beţi din două pahare?  

   - Unul din pahare este al meu, celălalt este al prietenului meu, 

marinar, care este o mare sugativă. Acum e pe mare. Eu beau şi 

pentru el.  

   Într-o zi, intră tipul în local şi comandă vinul şi un singur pahar. 

Ospătarul presupune că prietenul tipului a murit.  

   - Domnule, a păţit ceva prietenul dumneavoastră?  

   - Prietenul meu nu a păţit nimic, eu am păţit. M-am lăsat de băut. 
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   Un individ beat iese din cârciuma şi vrea să se ducă acasă. La un 

moment dat, se loveşte cu capul de un stâlp. După ce se învârte 

încă de vreo trei ori în jurul stâlpului, de fiecare dată izbindu-se de 

el, se pune în cur şi spune nervos:  

   - Să moară mama, e a treia oară pe săptămâna asta când mă 

închid ăştia aici! 

 

 

   Trei beţivi pe calea ferată.  

   PRIMUL: Bă, ce scări reci are blocul ăsta!  

   AL DOILEA: Bă, da ce rece este balustradă!  

   AL TREILEA: Da, bă, şi auzi, vine şi liftul! 

 

 

    Un tip intra într-un bar foarte supărat şi întrebă:  

   - Bă, care l-aţi bătut pe tata?  

   Se ridică de la una din mese un tip foarte bine făcut şi spune:  

   - Eu!  

   Eroul nostru, muiat, spune:  

   - Bine i-ai făcut, drac’ să-l ia de beţivan!  

  

 

   Într-o cârciumă dintr-un oraş din România intră un englez, şi 

începe să bea pahar după pahar. Românul se uită la el, englezul mai 

bea un pahar şi încă unul, românul pune şi el paharul la gură şi dăi, 

pahar după pahar. La un moment dat se uită unul la celălalt, miraţi.  

   ROMÂNUL: Băi, tu de ce bei aşa de mult?  

   ENGLEZUL: Păi, beau până mi se înroşeşte gâtul. Dar tu de ce bei 

pahar după pahar?  

   ROMÂNUL: Păi, beau până îmi ajunge băutura în gât.  
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   Un beţiv iese din bar şi se împiedică de o piatră, apoi se ridică, 

însă iar cade. Supărat, spune:  

   - Dacă ştiam că o să cad iar, nu mă mai ridicam. 

 

 

   Acasă la un centenar mulţi ziarişti sunt prezenţi. Un ziarist îl 

întreabă pe bătrân cum a reuşit să ajungă la vârsta de 100 de ani. 

Acesta le răspunde că toată viaţa lui a băut, a fost un alcoolic. La un 

moment dat, se aude în curte gălăgie, bătrânul, calm, le spune 

ziariştilor:  

   -Nu vă faceţi probleme, este tatăl meu, care, ca de obicei, vine 

beat acasă de la cârciumă.  

 

 

   Trei beţivi stăteau într-un bar dintr-o gară de tren. Doi dintre ei îi 

spuneau celuilalt:  

   - Hai, bă, dracu’, să mergem, că pleacă trenul!  

   - Ba mai bem încă una mică şi mergem. Ospătar, încă una mică!  

   - Hai, bă, dracu’!  

   - Bă, staţi s-o bem p-asta!  

   Se aude şeful de gară, care anunţa plecarea trenului care-i inte-

resa pe beţivi.  

   - Aoleo, trenu’, mă! Hai, dracu’, că-l pierdem!  

   Îşi înşfăcă hainele de pe spătarele scaunelor şi fug să prindă tre-

nul care deja plecase. Doi, mai sportivi îl prind, celălalt:  

   - Băi, ce-am obosit, să fiu al dracu’!  

   Se uită lung la tren şi începe să râdă în hohote. Un om care 

aştepta alt tren îi spune contrariat:  

   - Eşti primul pe care-l văd că pierde trenul şi apoi râde în hohote.  

   - Stai numai: i-ai văzut pe ăia doi de s-au urcat în tren? Ăia 

veniseră să mă conducă pe mine la gară!  
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   Într-un bar, la o oră înaintată, un tip marcat de numărul de pa-

hare consumate, scoate un râgâit gospodăresc. O doamnă de lângă 

el îi replică jignită:  

   - Nu ţi-e ruşine să râgâi aşa în faţa unei doamne?  

   - Mă scuzaţi, n-am ştiut că era rândul dumneavoastră!  

  

 

   Un moş intră într-o cârciumă, să bea o bere înainte de culcare. Şi 

după o bere, vine alta, şi alta, şi tot aşa, până când vede că s-a făcut 

târziu şi trebuie să plece către casă. Dă să se ridice, când cade pe 

jos. Se târăşte el cu greu până afară, ajunge târându-se până la uşă, 

cu greu reuşeşte să o deschidă, iar în final se cuibăreşte în pat lângă 

soţie. Dimineaţa, soţia îl ia la rost:  

   - Porcule, iar te-ai îmbătat ca porcul azi noapte!  

   Moşul, timid:  

   - Dar... dar... de unde ştii, că dormeai când am ajuns?  

   - Au sunat ăia de la crâşmă că ţi-ai uitat scaunul cu rotile!   

 

 

   Un beţiv în troleibuz tot spunea:  

   - Mi-e indiferent. Mi-e indiferent. Mi-e indiferent.  

   O doamnă, mai curioasă, îl întreabă:  

   - Ce ţi-e, domnule, indiferent?  

   - Mi-e indiferent pe ce crac curge.  

  

  

   Un poliţist îşi făcea rondul, când aude un beţiv cântând: 

   - Lume, lume, soro, lume... 

   Poliţaiul zise: 

   - Bă, nu mai cânta de-astea, cânta şi tu un cântec patriotic. 

   - Bine, dom’le. Trei culori cunosc pe lume, lume, soro, lume... 
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   La ora 4 dimineaţa, un bărbat beat mangă suna la interfonul unui 

bloc. Răspunde o femeie: 

   - Da? Cine e? 

   - Auzi, soţul tău e acasă? 

   - Da! 

   Tipul închide şi sună la alt apartament. Răspunde altă femeie: 

   - Da? Cine e? 

   - Auzi, soţul tău e acasă? 

   - Da! 

   Închide iar tipul şi sună la alt apartament, unde îi răspunde tot o 

femeie: 

   - Da? Cine e? 

   - Auzi, soţul tău e acasă? 

   - Nu! 

   - Bun! Vino jos atunci, să vezi dacă nu sunt eu! 

 

  

   Doi beţivi într-un bar. Unul dintre ei se plânge:  

   - De două săptămâni, nevasta mă tot dă afară din casă când vin 

beat. Ce să fac?  

   - Când ajungi în faţa uşii, te dezbraci, şi ea nu poate să te lase 

afară că doar vecinii ce or să zică?  

   - Bună idee!  

   După câteva zile, se reîntâlnesc la bar. 

   - Bă, am făcut cum ai zis tu...  

   - Da, şi?  

   - Stai să-ţi zic, am ajuns în faţa uşii, m-am dezbrăcat, s-a deschis 

uşa, am intrat şi am auzit. “Urmează staţia Piaţa Sudului, cu peronul 

pe partea stângă.” 
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   Şi, carevasăzică, ies eu ca un om normal din bar şi, deodată, un 

nemernic mă calcă pe cravată!... 

 

  

   În seara fiecărei zile, se organizează o licitaţie de vinuri. 

   În prima seară, francezul: 

   - Doamnelor şi domnişoarelor, vă prezint faimosul vin Chateau 

Latour! Din soi nobil, crescut pe dealurile Pauillac-ului, strugurii 

culeşi bob cu bob. Doamnelor, dacă îl bea bărbatul, garantat îi 

creşte cu 25%. 

   Nebunie generală, cumpără fetele câte 10-20 de sticle o dată. 

   A doua seară, spaniolul: 

   - Doamnelor şi domnişoarelor, din vestitul soi Manto Negro, un 

vin de colecţie cum nu mai găsiţi nicăieri în lume! Dacă îl bea 

bărbatul, garantat îi creşte cu minim 50%. 

   Isterie generală, se vând câte 100 de sticle o dată. 

   A treia seară, Marin: 

   - Doamnelor, vă prezint zaibărul pandurilor. Doamnelor, acest vin 

este o adevărată nebunie! Crescut în spatele casei, boabele sunt 

zdrobite cu piciorul de cei mai aprigi bărbaţi din lume. Dacă îl bea, 

bărbatului i-o face ca pepenele! 

   Sala este pur şi simplu înnebunită! Femeile cumpăra câte 2-3 

vagoane de zaibăr fiecare. 

   O americancă, pragmatică de felul ei, întreabă: 

   - Domnu' Marin, ca pepenele de lungă sau de groasă? 

   - De dulce, doamnă, de dulce! 

 

 

   Un beţiv se întoarce acasă. Pe drum, îi cade pălăria jos. Beţivul 

spuse: “Aici să stai, nu te ridic, că nici tu nu m-ai ridicat pe mine!”.     
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   O gagică merge noaptea pe o stradă de periferie. La un moment 

dat, apar nişte ţigani care o violează. Şi ca să nu plece cu mâna 

goală, îi iau şi hainele. Ea, ce să facă, se bagă într-un boschet şi 

aşteaptă. După un timp, apare un poliţist. Gagica îi povesteşte ce şi 

cum şi îl roagă să-i dea ceva să se acopere, ca să poată ajunge 

acasă. Poliţistul îi dă şapca. Ea, ce să facă, ia şapca şi încearcă să 

acopere cât poate în zona punctului de interes. Apoi pleacă. Pe 

stradă, se întâlneşte cu doi beţivi. Se uită ei bine la ea: 

   - Bă, să ştii că ăla e poliţistul pe care l-am înjurat noi adineauri! 

 

  

   Într-o noapte, un beţiv se sprijinea de un pod, când peste el a dat 

un prieten. Cei doi au început să sporovăiască. 

   - Ce se vede acolo jos? A întrebat beţivul. 

   - Luna, vezi bine, i-a răspuns amicul. 

   Beţivul a privit din nou, a scuturat din cap cu neîncredere: 

   - Hmmm, bine, te cred, dar cum am ajuns eu deasupra ei?! 

 

  

   Doi beţivi: 

   - Tu care boala crezi că este mai gravă, Parkinson sau Alzheimer? 

   - Eu zic că mai bine este să ai Parkinson, că mai bine verşi jumă-

tate de pahar până îl duci la gură, decât să uiţi unde ai pus sticla. 
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Q&A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: Ce este salariul? 

A:  O atenţie din partea statului . 
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   Q: Se poate face dragoste în fugă? 

   A: Nu! Pentru că o femeie cu poalele-n cap aleargă mai repede 

decât un bărbat cu pantalonii pe vine. 

 

  

   Q1: Ce faceţi în caz de atac atomic? 

   A1: Ne punem cearceafurile în cap şi mergem tiptil spre cimitir. 

   Q2: De ce tiptil-tiptil? 

   A2: Să nu provocăm panică. 

 

  

   Q: SIDA se poate lua la WC? 

   A: Da, dar e incomod. 

 

  

   Q: Se pot face copii de la distanţă? 

   A: Da, dacă distanţa este mai mică decât lungimea! 

 

  

   Q: Este adevărat că se poate lua SIDA de la un cui ruginit? 

   A: Probabil, dar în mod sigur sunt metode mai plăcute! 

 

  

   Q: E adevărat că la ruşi creşte porumbul ca şi stâlpul de telegraf? 

   A: Adevărat, chiar şi mai rar! 

 

  

   Q: Câţi poliţişti trebuie să înşurubeze un bec în dulie când e şi co-

mandantul prezent? 

   A: Nici unul, comandantul ţine becul în dulie, că el ştie că 

pământul se învârte. 
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   Q: Este adevărat că se poate trata impotenţa cu lapte? 

   A: Da, dacă în ceaşca cu lapte se pun două linguri de gips. 

 

  

   Q: Ce e un punct negru între două puncte albe? 

   A: Un purice cu vată în urechi. 

 

  

   Q: Ce e un punct negru între trei puncte albe? 

   A: O puricică pe stop cu vată în urechi. 

 

  

   Q: Ce e mic, verde, trăieşte la 2m sub pământ şi mănâncă pietre? 

   A: Micul verde, care trăieşte la 2m sub pământ. 

 

  

   Q: Se poate face dragoste cu fereastra deschisă? 

   A: Da, dar încercaţi mai bine cu o femeie! 

 

  

   Q: Cum le spun canibalii la femeile gravide? 

   A: Kinder cu surprize. 

 

  

   Q: Se poate sta cu fundul gol pe un arici? 

   A: Da, în două situaţii: Dacă este sarcina de partid sau dacă ariciul 

este proaspăt bărbierit. 

 

  

   Q: Ce asemănare exista între un inginer şi o vacă? 

   A: Ambii au priviri inteligente, dar nici unul nu se poate exprima. 
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   Q: Cu cine se învecinează URSS? 

   A: Cu cine vrea! 

 

  

   Q: Se poate folosi aspirină drept anticoncepţional? 

   A: Da, în cazul în care este ţinută între genunchi... 

 

 

   Q: Care e diferenţa între Bucureşti şi Piteşti?  

   A: La Bucureşti poţi să te piteşti, dar la Piteşti nu poţi să te bu-

cureşti. 

 

  

   Q: De ce a aruncat băiatul ceasul pe geam?  

   A: A vrut să vadă cum zboară timpul.  

 

 

   Q: Ce se întamplă cu un Trabant când proprietarul îi face plinul?  

   A: Îşi dublează valoarea.  

 

 

   Q: De ce lasă Dumnezeu răul să existe?  

   A: Credea că l-a eliminat într-una din versiunile anterioare.  

 

 

   Q: Unde merg după ce am să mor?  

   A: În Recycle bin. 

 

  

   Q: De ce sunt brunetele aşa mândre de culoarea părului lor? 

   A: Că se asortează bine cu mustaţa. 
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   Q: Chiar a creat Dumnezeu lumea în şapte zile?  

   A: A creat-o în 6 zile şi 6 nopţi trăind doar din cafea şi biscuiţi, a 7-

a zi, când s-a dus acasă, şi-a dat seama că prietena îl părăsise.  

 

 

   Q: Când a aflat mama lui Duncan McLoud că fecioru-său este 

nemuritor?  

   A: După al treilea avort. 

 

 

   Q: Cum s-a terminat era minunilor?  

   A: Aia era faza de dezvoltare a programului, acum suntem în faza 

de exploatare.  

  

  

   Q: - Ce îţi intră pe-o ureche, îţi iese pe cealaltă şi-ţi rămâne şi-n 

cap? 

   A: - Târnăcopul. 

 

 

   Q: Ce ar ieşi dintr-o colaborare 3Sud-Est & Paula Selling?  

   A: 3 Seling 

 

 

   Q: Care-i asemănarea dintre o prostituată şi un elastic de bungee-

jumping?  

   A: Amândouă costă 75$, iar, dacă s-a rupt cauciucul, eşti halit. 

 

 

   Q: Ce e roşie şi merge cu liftul?  

   A: O roşie-n lift.  
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   Q: Ce e tare, începe cu "p" şi se termină în "ula"?  

   A: Pensula.  



 

   Q: Ce e roşu şi vine regulat?  

   A: Moş Crăciun.  

 

 

   Q: Cum îşi trimit somalezii copiii în vacanţă?  

   A: Prin email. 

 

 

   Q: Ce e roşu şi merge pe sub pământ?  

   A: O râmă în trening.  

 

 

   Q: Cum bagi un elefant în frigider din 3 mişcări?  

   A: 1. Deschizi uşa. 2. Bagi elefantul. 3. Închizi uşa.  

 

 

   Q: Cum bagi un rinocer în frigider din 4 mişcări?  

   A: 1. Deschizi uşa. 2. Scoţi elefantul. 3. Bagi rinocerul. 4. Închizi 

uşa. 

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre Rapid Bucureşti şi o buburuză?  

   A: Buburuza are mai multe puncte. 

 

 

   Q: Cum mă protejez de rău?  

   A: Schimbi parola în fiecare zi, nu mai pui numele tău sau data de 

naştere ca parolă. 
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   Q: O să fiu reîncarnat?  

   A: Doar dacă este nevoie neapărată, dar ştii ce greu e să cauţi în 

fişierele alea de zip, probabil Dumnezeu o să zică că a pierdut 

banda.  

 

 

   Q: De ce umblă oameni de afaceri cu umbrele şi cu pălării?  

   A: Pentru că nu pot merge singure. 

 

 

   Q: Ce este mic, negru şi se vaită?  

   A: Adrian Copilu’ Minune. 

 

 

   Q: Unii oameni zic că au auzit vocea lui Dumnezeu. O fi adevărat?  

   A: Mai degrabă au primit un e-mail de la El.  

 

 

   Q: Ce ar fi făcut prinţesa Diana dacă ar fi fost vie?  

   A: Struguri. 

 

 

   Q: Ce îşi zic homalăii în parc pe bancă?  

   A: Te-ncurc cu ceva? 

 

 

   Q: Părinte, se poate face sex înainte de nuntă?  

   A: Da, cu condiţia să nu se întârzie ceremonia! 

 

 

   Q: Ce îşi zic homosexualii de Anul Nou?  

   A: La anuşi la mulţi ani! 
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   Q: Care-i diferenţa dintre un om care pică de la etajul 10 şi unul 

care pică de la etajul 1?  

   A: Ăla care pică de la 10 face aaaaaaaaaaaa buf! Ăla care pică de 

la 1 face buf aaaaaaaaaaaaaaaaa! 

 

 

   Q: Care e femeia care ştie întotdeauna unde îi este bărbatul?  

   A: Văduva!  

 

 

   Q: Care e asemănarea dintre o fustă şi un discurs?  

   A: Amândouă trebuie să fie suficient de lungi ca să acopere 

problema şi destul de scurte ca să capteze interesul.  

 

 

   Q: Ce îşi zic homosexualii la masă?  

   A: Îmbucăm ceva? 

 

 

   Q1: Cum e un canibal care şi-a mâncat un părinte?  

   A1: Semi-orfan.  

   Q2: Cum e un canibal care şi-a mâncat ambii părinţi?  

   A2: Sătul. 

   Q3: Cum e un canibal care a mâncat tot tribul?  

   A3: Veteran. 

 

 

   Q: Care e diferenţa dintre vină şi păcat?  

   A: E o vină să te culci cu nevasta altuia, dar e păcat să ratezi 

ocazia.  
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   Q: De ce au apărut homosexualii?  

   A: Prietenul la nevoie se cunoaşte! 

 

 

   Q1: Ce-i un punct alb în deşert?  

   A1: O aspirină. 

   Q2: Ce-i un punct negru în deşert?  

   A2: Umbra aspirinei.  

 

 

   Q: Ştii ce a zis elefantul când a văzut un bărbat în pielea goală?  

   A: Cum naiba va mânca cu trompa asta? 

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre furnică şi păsărică?  

   A: Păsărica se furnică, dar furnica nu se păsărică! 

 

 

   Q: De ce are ciocănitoarea cioc?  

   A: Ca să nu dea cu capul în copaci!  

 

 

   Q: Ce-i verde şi se urcă pe perete? 

   A: Un castravete cu voinţă! 

 

 

   Q: Ce oameni se înmulţesc fără a face sex? 

   A: Pensionarii.   

  

 

   Q: Cine a introdus acupunctura în ţara noastră? 

   A: Vlad Ţepeş.     
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   Q: Ce poate fi mai rău decât o pietricică în bocanc? 

   A: Un firicel de nisip în prezervativ.   

  

 

   Q: Poţi să te descurci cu sexul slab? 

   A: Da, dar e de preferat să fie tare. 

 

 

   Q: Cum poţi să scufunzi un submarin? 

   A: Baţi la uşă.  

 

  

   Q: De ce nu s-a putut încheia căsătoria între un plan şi o figură 

geometrică? 

   A: Deoarece figura geometrică era regulată! 

 

  

   Q: - De ce bromura nu se vinde la liber? 

   A: - Pentru că este un produs de contrabandă. 

 

  

   Q: De ce poartă avionul Boeing acest nume? 

   A: La aterizare face boing-boing! 

 

  

   Q: Ce se întâmplă când un Trabant îşi face plinul? 

   A: Îşi dublează valoarea! 

 

 

   Q: Ce îi zice Bill Clinton lui Hilary când are chef de sex?  

   A: Dragă, într-o oră sunt înapoi. 



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

 509 

 

   Q: Ce caută un ciung într-un oraş?  

   A: Un second hand.  

 

  

   Q: De ce a fost inventat pc-ul? 

   A: Ca să ai unde să introduci disketa, apoi să îţi bagi datele pe 

hard şi să iasă fişiere după 9 luni. 

 

 

   Q: Ştiţi de ce nu l-au bagat pe Bruce Wilis în Titanic?  

   A: Pentru că îi salva pe toţi!    

 

 

   Q: De unde are Ştefan cel Mare cizmele?  

   A: De la genunchi în jos. 

 

 

   Q: De ce sunt mai mulţi purici decât oameni?  

   A: Pentru că este greu să fabrici nişte prezervative aşa de mici.  

 

 

   Q: Ce este un copil complexat?  

   A: Un copil cu mama reală şi tata imaginar.  

 

  

   Q: Care este asemănarea dintre Windows Vista şi un submarin? 

   A: În momentul în care ai deschis o fereastră, ai probleme. 

 

 

   Q: Care este cel mai periculos loc din lume?  

   A: Patul. Acolo mor 80% dintre oameni. 
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   Q: Ce spune spermatozoidul care fuge după un ovul?  

   A: Dacă te prind, om te fac!  

 

 

   Q: Care an durează numai o zi?  

   A: Anul Nou!  

 

 

   Q: Prin ce se deosebeşte ariciul de aricioaică?  

   A: Ariciul are o ţeapă în plus. 

 

 

   Q: Prin ce se deosebeşte un om de o cămilă?  

   A: Cămila poate să lucreze o săptămână fără să bea, iar omul 

poate să bea o săptămână fără să lucreze...  

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre un taur şi un bou?  

   A: Taurul poate deveni tată, pe când boul numai unchi.   



 

   Q: Ce este viaţa?  

   A: Cea mai răspândită boală transmisă pe cale sexuală. 

 

 

   Q: Care este, în zilele noastre, cea mai obişnuită formulă de cere-

re în căsătorie?  

   A: Dumnezeule, să nu-mi spui că ai rămas însărcinată!...  

 

 

   Q: Ce făcea Meşterul Manole când o zidea pe soţia lui, Ana?  

   A: Body-building.  
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   Q: Prin ce se deosebeşte sexul franţuzesc de cel românesc?  

   A: Francezii fac sex fără lenjeria de corp, iar românii fără lenjeria 

de pat.  

 

 

   Q: Cum se cheamă un bărbat inteligent în America?  

   A: Turist.  

 

 

   Q: Care este diferenţa dintre o repriză de fotbal şi un preludiu?    

   A: Prima durează sigur 45 de minute.  

 

  

   Q: Care este diferenţa dintre o pizza şi o curvă? 

   A: Pizza poţi s-o iei fără ciuperci. 

 

  

   Q: Când va începe Foametea Mondială?  

   A: Când vor începe chinezii să mănânce cu lingura. 

 

  

   Q: Ce face un scoţian când vede ca îi arde casa? 

   A: Dă beep la pompieri. 

 

  

   Q: Pacientul, la doctor: Îmi pierd părul! Ce să fac că să-l păstrez? 

   A: Puneţi-l într-o cutiuţă! 

 

  

   Q: Cum se regulează ochelariştii? 

   A: Îşi scot ochelarii şi şi-o trag ca chiorii! 
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   Q: Ce poate un bătrân de 80 de ani, fără dinţi şi fără bani, să-i dea 

unei fete tinere şi frumoase, ca să o poată îmbrăţişa? 

   A: Cloroform. 

 

  

   Q: Iubita mea, poţi să-mi spui două cuvinte care să ne lege pe 

vecie? 

   A: Sunt însărcinată! 

 

  

   Q: Cum se sinucide o fată din generaţia PRO? 

   A: Se aruncă de pe pantofi!! 

 

  

   Q: Cum îşi zic homosexualii bancuri? 

   A: BanCUR la tine, banCUR la mine... 

 

  

   Q: Ce îi trece prin cap unei muşte care se loveşte de o maşină care 

merge cu 160 la oră? 

   A: Fundul! 

 

  

   Q: De ce ies la suprafaţă submarinele româneşti din două în două 

minute? 

   A: Să ia aer vâslaşii! 

 

  

   Q: Care este cea mai nefericită femeie din lume? 

   A: Una care se culca cu unu fără ceva. 

 



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

 513 

  

   Q: Cum se numeşte un Dac care gândeşte? 

   A: GânDac. 

 

  

   Q: De ce Trabantul este cea mai lungă maşina din lume? 

   A: Pentru că maşina are 1m şi fumul 7m! 

 

  

   Q: Cum trece un EMO fraudulos graniţa? 

   A: În mai multe pungi de plastic! 

 

  

   Q: Ce ar face Marilyn Monroe dacă ar fi acum în viaţă? 

   A: Ar încerca să facă o gaură în sicriu să poată ieşi. 

 

 

   Q: Cum recunoşti un iepuraş cu aripi?  

   A: Are un vultur în spate. 

 

 

   Q: Ce-i mare, roşu şi se tăvăleşte prin zăpadă?  

   A: Moş Crăciun, lovit între picioare. 

 

 

   Q: De ce stau găinile pe gard?  

   A: Să le vadă cocoşii copanele...  

 

 

   Q: Ce zic ciobănii când se descălţă?  

   A: A mai trecut un an! 
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   Q: Cum se numeşte o secretară lăsată însărcinată de şeful ei?  

   Q: Bossumflată...  

 

 

   Q: Ce fac peştii când sunt mulţi?  

   A: Bancuri.  

 

 

   Q: Cum cântă cucu’ în America?  

   A: With-with! 

 

 

   Q: De ce tancurile franceze au oglinzi retrovizoare? 

   A: Ca să vadă frontul. 

 

  

   Q: Ştiţi ce zice un bucureştean la mobil? 

   A: Caut curve ieftine. 

 

 

   Q: Care este diferenţa între a te masturba şi a face sex?  

   A: În principiu, nici una, dar, dacă faci sex, mai cunoşti lume... 

 

 

   Q: Cum se cheamă un cioban căruia lupul i-a mâncat o oaie? 

   A: Oaierless.  

 

 

   Q: După ce ai muşcat dintr-un măr, găseşti un vierme. Ce poate fi 

mai rău de atât? 

   A: Să găseşti o jumătate de vierme. 
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   Q: Ce face o broască la bibliotecă?  

   A: Stă în uşă. 

 

  

   Q: Cum faci dintr-un pentagon un patrulater? 

   A: Aplici teorema lui Bin Laden. 

 

  

   Q: Cu ce se ară câmpul magnetic? 

   A: Cu boii de la politehnică! 

 

  

   Q: Ce este mai rău: ignoranţa sau dezinteresul? 

   A: Nu ştiu şi nici nu mă interesează! 

 

  

   Q: De ce put picioarele? 

   A: Pentru că pornesc din cur. 

 

  

   Q: Ce-i mai mică şi mai mică decât puţa de furnică? 

   A: Un epsilon convenabil ales. 

      

  

   Q: Ce fac peştii când sunt mulţi? 

   A: Bancuri... 

 

  

   Q: De câţi muncitori ai nevoie să construieşti un Trabant? 

   A: De doi: unul decupează carton, celălalt lipeşte! 
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   Q: Ce face o studentă în seara nunţii ca să nu murdărească cear-

ceaful?  

   A: Se spală pe picioare. 

 

  

   Q: De ce merg homosexualii la stadion? 

   A: Ca să-şi înCURajeze echipa. 

 

  

   Q: Cum a căzut Guvernul somalez? 

   A: A tăiat cineva copacul. 

 

  

   Q: Care e imnul naţional al Somaliei? 

   A: I believe I can fly? 

 

  

   Q1: Cum puteţi băga 100 de somalezi într-o cabină telefonică? 

   A1: Aruncaţi o coajă de pâine înăuntru. 

   Q2: Cum îi mai scoateţi afară? 

   A2: Nu îi mai scoateţi, că s-au îngrăşat. 

   Q3: Cum mai băgaţi încă 100 de somalezi tot în cabina aia? 

   A3: Scoateţi cartela din telefon. 

 

  

   Q: Ce e un punct negru care se învârte haotic în deşert? 

   A: Un somalez care caută o bombă. 

 

  

   Q: Care e cea mai populată regiune a Somaliei? 

   A: Depinde cum bate vântul! 
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   Q: Ce e un punct negru care urca încet către cer? 

   A: Somalezul care a găsit bomba. 

 

  

   Q: Se poate să dormim pe tavan? 

   A: Se poate, dar cade plapuma. 

 

  

   Q: Cum scriu canibalii welcome pe aeroportul lor? 

   A: Bine aţi venit, manca-v-aş! 

 

  

   Q: Prognozele meteo de la TV sunt întotdeauna corecte? 

   A: Da, numai că data şi locul nu se potrivesc de fiecare dată. 

 

  

   Q: Toate speciile de ciperci sunt otrăvitoare? 

   A: Nu, iar unele doar odată! 

 

  

   Q: Este adevărat că roşiile sunt afrodisiace? 

   A: Da, dacă le folosiţi cu tot cu arac. 

 

  

   Q: De ce poartă chirurgii mănuşi? 

   A: Ca să nu li se găsească amprentele! 

 

  

   Q: De ce nu creşte populaţia României? 

   A: Pentru că mâncăm neregulaţi şi regulăm nemâncaţi! 
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Maxime şi minime 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cel mai scurt drum dintre două  puncte 

este mereu în construcţie. 
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   Experienţa este ceva ce obţii atunci când nu mai ai nevoie de ea.  

 

  

   Împrumută bani de la un pesimist. Nu se aşteaptă să i-i dai înapoi.  

 

  

   Sexul a fost atât de bun, încât şi vecinii au fumat ţigara de după. 

 

  

   Ateismul este o organizaţie non-profet. 

 

  

   Poartă-te frumos cu copiii tăi. Ei îţi vor alege azilul (asta în cazul în 

care încă nu ştii sigur că eşti tânăr forever). 

 

 

   Dacă o femeie nu se descurcă cu banii, înseamnă că are o pro-

blemă financiară. Dacă un bărbat nu se descurcă cu banii, el este un 

incapabil, un ratat, un neisprăvit. 

 

  

   Puţine femei îşi dezvăluie vârsta reală. Puţini bărbaţi se comportă 

adecvat vârstei reale. 

 

  

   Nu sunt vegetarian pentru că iubesc animalele. Sunt vegetarian 

pentru că urăsc plantele. 

 

  

   Dă-i unui om peşte şi va mânca o zi. Învaţă-l să pescuiască şi va 

sta toată ziua în barcă cu sticla de bere în mână... 
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   Cel ce râde la urmă, este mai încet la minte. 

 

  

   Cine crede în telekinezie, să-mi ridice mâna. 

 

  

   Prietenii vin şi pleacă. Duşmanii se acumulează. 

 

  

   Înainte eram mereu indecis. Acum nu mai sunt aşa sigur. 

 

 

   Prietena mea mi-a spus să fiu mai afectiv. Acum am două 

prietene. 

 

  

   Psihiatrul mi-a zis că sunt nebun. I-am zis că am nevoie şi de o a 

doua opinie. Atunci a adăugat că sunt şi urât. 

 

  

   Dacă ai impresia că nu îi pasă nimănui dacă mai trăieşti, încearcă 

să nu plăteşti câteva rate la bancă. 

 

  

   Învaţă din greşelile părinţilor: foloseşte prezervativul! 

 

  

   Multi-tasking înseamnă să faci mai multe lucruri prost în acelaşi 

timp. 

 

  

   Puritanism: teama că cineva, undeva s-ar putea să fie fericit. 
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   Sexul este ca aerul. Nu e important decât dacă nu ai parte de el. 

 

  

   Zâmbeşte! E al doilea cel mai frumos lucru pe care îl poţi face cu 

buzele. 

 

 

   Omul care crede că dragostea poate fi cumpărată cu bani n-a avut 

niciodată câine în casă. 

 

  

   Unii beau din fântâna cunoaşterii. Alţii fac gargară. 

 

  

   Dacă furi idei de la o persoană, se numeşte plagiat. Dacă furi idei 

de la mai multe persoane se numeşte cercetare. 

 

 

   Vă place sau nu, dar cel mai bun dulap pentru haine rămâne 

scaunul. 

 

 

   Respectaţi-vă părinţii! Ei au terminat şcoala fără Google şi 

Wikipedia. 

 

  

   Femeile care vor să fie egalele bărbaţilor nu sunt ambiţioase. 

 

  

   Bărbaţii au doar două necesităţi: sexul şi mâncarea. Daca vezi că 

partenerul tău nu are o erecţie, dă-i un sandviş. 
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   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 nu vor fi niciodată egale bărbaţilor până când aceştia nu 

vor putea să se simtă sexy în ciuda cheliei şi a burţii pline de bere. 

 

  

   Niciodată să nu iei un laxativ şi un somnifer în aceeaşi seară. 

 

  

   Trăim într-o societate în care pizza ajunge mai repede decât 

poliţia. 

 

  

   Un bărbat îndrăgostit nu este complet până nu se însoară. După 

aia e terminat.  

 

 

   Cu banii nu poţi cumpăra fericirea, dar e mai confortabil să plângi 

în Mercedes decât pe bicicletă. 

 

 

   Ajută pe cineva care este la necaz şi îşi va aduce aminte de tine 

când va fi iarăşi la necaz. 

 

 

   Alcoolul nu rezolvă nicio problemă, dar la urma urmelor nici 

laptele. 
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   Mulţi sunt în viaţă, numai fiindcă este ilegal să-i împuşti. 

 

  

   Dacă cineva aruncă cu o piatră în tine, tu să arunci în el cu o 

floare. Dar mai întâi, asigură-te că floarea este în ghiveci. 

 

  

   Iartă-ţi duşmanul, dar ţine minte numele lui. 

 

  

    Oricât de jos ar cădea dolarul, apleacă-te şi ia-l. 

 

  

  Când un bărbat îţi fură soţia, cea mai bună răzbunare este să îl laşi 

să o păstreze...                                                     

 

  

   În vin e puterea. 

   În bere e sănătatea. 

   În coniac e distincţia. 

   Iar în apă sunt microbii! 

 

  

   Dacă cineva râde - râzi împreună cu el! 

   Dacă cineva cântă - cântă împreună cu el! 

   Dacă cineva lucrează - lasă-l să lucreze! 

 

  

   Omul nu e făcut să muncească! 

   Dovada? Faptul că oboseşte. 
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   Dacă tatăl tău nu este milionar, nu ai nici o vină. Dar dacă nici 

socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuză! 

 

  

   Fotografia soţiei se ţine în portofel ca să îţi aminteşti că în locul ei 

ar fi fost mult mai mulţi bani. 

 

  

   Dintre toate rudele nevesti-mii, cel mai mult îmi place de mine. 

 

  
   Eram aşa de sărac când am fost copil, că dacă nu eram băiat, nu 

aş fi avut cu ce să mă joc. 

 

  

   Bărbatul se naşte între picioarele femeii şi tot restul vieţii lui luptă 

să ajungă din nou acolo, pentru că nicăieri nu-i mai frumos ca 

acasă.  

 

  

   Despre pedofili se pot spune o mulţime de lucruri rele, dar cel 

puţin conduc foarte încet în preajma şcolilor. 

 

 

   În dictatură, cineva te foloseşte cum vrea. În democraţie, ai 

dreptul să-l alegi pe cel care o să te folosească aşa cum vrea el. 

 

  

   Un somn sănătos nu numai că prelungeşte viaţa, dar şi reduce 

ziua de lucru. 
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   Fidelitatea înseamnă lipsa ocaziilor favorabile. 

 

  

   Somnul adânc ajuta la prevenirea îmbătrânirii, mai ales dacă 

dormi la volan. 

  

   Inteligenţa mă urmăreşte, dar eu sunt mai rapid. 

 

  

   Trăieşte fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. Apoi, într-o zi, aşa se va şi 

întâmpla. 

 

  

   Viaţa mea e ca un film, care nu are distribuţia prea reuşită. Şi nu îi 

înţeleg nici acţiunea. 

 

  

   Timpul vindecă orice, însă nu e un bun chirurg plastician. 

 

  

   Un semn sigur că ai îmbătrânit este că lumânările de pe tort costă 

mai mult decât tortul. 

 

  

   Mult mai mulţi bărbaţi şi-ar părăsi nevestele, dacă ar şti să-şi facă 

bagajele. 

 

  

   Nu contează dacă eşti sărac sau bogat. Contează să ai bani! 
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   Dacă ţi-e foame - mănâncă sare: o să-ţi fie sete! 

 

  

   Stresul înseamnă să te trezeşti urlând, apoi îţi dai seama că nu 

dormeai. 

 

  

   Nu mă duce pe mine în ispită, găsesc drumul singur. 

 

  

   Dacă ajuţi pe cineva, ai să vezi că îşi va aminti de tine şi data 

viitoare, când are nevoie de ajutor. 

 

  

   Experienţa este un lucru minunat: îţi permite să recunoşti o 

greşeală atunci când o repeţi.  

 

  

   Viaţa e liniuţa dintre data naşterii şi data morţii.  

 

  

   O ţigară scurtează viaţa cu două minute, o sticlă de bere scur-

tează viaţa cu patru minute, iar o zi de muncă scurtează viaţa cu 

opt ore. 

  

   Şi în casa de nebuni există vecini.  

 

  

   Nu salariile-s mici, lunile sunt prea lungi.  
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   E foarte bine că eşti un om "cu picioarele pe pământ." Dar nu uita 

că trebuie să le mai şi mişti.... 

 

  

   Unii oameni vorbesc din experienţă, alţii, din experienţă, nu 

vorbesc! 

 

  

   Dacă invidia ar produce febră, întreaga lume ar fi bolnavă. 

 

  

   În viaţă este ca şi la bal mascat: când toată lumea îşi scoate 

masca, se duce veselia. 

 

  

   Persoanele care nu se răzgândesc niciodată, gândesc de obicei 

foarte puţin. 

 

  

   Nu ştiu care este cheia succesului, dar ştiu precis care este cheia 

eşecurilor: încercarea de a face pe placul tuturor. 

 

  

   Dacă toţi oamenii ar şti ce spun ceilalţi despre ei, n-ar mai există 

în lume nici măcar patru prieteni. 

 

  

   Dacă ai datorii financiare, cineva este stăpân pe o bucată din tine. 

 

  

   Un surâs este modul economic pentru a-ţi îmbunătăţi aspectul. 
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   O coincidenţă este o minune mai mică în care Dumnezeu prefera 

să rămână anonim. 

 

  

   Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe 

gratis. 

 

  

   Diplomaţia este arta de a spune: "Cuţu, cuţu...", până ce apuci să 

pui mâna pe o piatră. 

 

  

   Dacă toată lumea este de acord cu tine, probabil că eşti foarte 

inteligent. Sau s-ar putea să fii.... şeful. 

 

  

   Şeful este o persoană care vine întotdeauna devreme când tu ai 

întârziat şi întârzie ori de câte ori vii devreme! 

 

  

   Şansele nu trebuie niciodată să le pierzi, pentru că le prinde din 

zbor o altă persoana. 

 

  

   Foloseşte mereu vorbe bune, pentru că mâine, poate, va trebui să 

le retragi. 

 

  

   Un bărbat, pentru o gaură, ia plasă toată viaţa; o femeie, pentru 

un cărnat, ia un porc întreg.  
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   Pe oaspete, oricât de bine l-ai hrăni, tot se îmbată.  

 

  

   Când bărbatul are o situaţie proastă, caută o femeie. Când situ-

aţia se îmbunătăţeşte, mai caută una. 

 

  

   Amenda este o taxă pentru ceea ce ai făcut greşit. Taxa este o 

amendă pentru ceea ce ai făcut bine.  

 

  

   Whisky-ul este băutura pe care alegătorii o beau prin reprezen-

tanţii lor din Parlament. 

 

  

   Dacă eşti fericit mai mult de o zi, înseamnă că ceilalţi îţi ascund 

ceva. 

 

  

   Există trei lucruri pe care le poţi privi la nesfârșit: focul, apa şi cum 

parchează o femeie! 

 

  

   Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa 

are limitele ei, prostia nu. 

 

  

   Dragostea este ca ciupercile, nu ştii dacă e bună sau rea decât 

după ce e prea târziu... 
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Proverbe digitale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumnezeu trebuie că îi iubeşte pe idioţi,  

din moment ce a creat aşa de mulţi.  
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   Dacă într-un cuvânt de cinci litere ai comis şase greşeli, una este 

de prisos. 

 

  

   Eşti inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; eşti 

înţelept dacă ştii care jumătate! 

 

  

   Cu cât iroseşti mai puţin timpul, cu atât reuseşti să faci mai multe 

lucruri. 

 

  

   Cine se culcă o dată cu găinile, se culcă şi a doua oară.  

 

  

   Oamenii cu bani sunt de două feluri: apăraţi de poliţie ori căutaţi 

de poliţie.  

 

  

   Nimeni nu este perfect până când nu te îndrăgosteşti. 

 

  

   Cine sapă groapa altuia cade si(n)gur în ea.  

 

  

   Dacă ai voinţă, poţi să muţi şi munţii din loc. Dacă ai creier, îi laşi 

acolo, că nu te deranjează.  

 

  

   Judecata bună vine în urma experienţelor rele, iar acestea vin în 

urma judecăţii rele. 
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   Conştiinţa este cea care suferă atunci când restul părţilor fiinţei 

tale se simt atât de bine. 

 

  

   Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-l pe cel pe care nu l-ai 

mai încercat până atunci. 

 

  

   Cine se scoală de dimineaţă doarme mai puţin.  

 

  

   Cine se scoală de dimineaţă ori e prost, ori nu gândeşte.  

 

  

   Nicio faptă bună nu scapă nepedepsită.  

 

  

   Ce-şi face omul cu mâna lui se numeşte lucru manual.  

 

  

   Nu face azi ce poţi lăsa pe mâine.  

 

  

   Răzbunarea e dulce şi nu are calorii. 

 

  

   Dacă n-ai ce face, fă-o în altă parte.  

 

  

   Daca vezi pe cineva odihnindu-se, ajută-l.  
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   Decât bou la Primărie, mai bine ţap la Academie.  

 

  

   Cine râde la urmă, râde mai bine, dar cine râde primul a prins 

gluma.  

 

  

   Pauzele lungi şi dese... cheia marilor succesuri!  

 

  

   Cine-i harnic şi munceşte ori e prost, ori nu gândeşte. 

 

  

    Uită-ţi totdeauna duşmanii, nimic nu-i enervează mai mult.  

 

  

   La omul harnic, sărăcia se uită pe fereastră.  

  

  

   Sesiunea trece, studenţii rămân.  

 

  

   Nu e bine sa doreşti moartea şefului tău, ci să-l faci să şi-o 

dorească singur.  

 

  

   Dacă te bagi în căcat, măcar bagă-te cu totul.  

 

  

   Nu faceţi aceeaşi prostie de două ori, sunt atât de multe prostii 

noi de făcut. 
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   Dacă nu ai griji şi duşmani, e posibil să nu te fi născut.  

 

  

   M-au urmărit multe gânduri profunde, dar am fost întotdeauna 

mai iute decât ele. 

 

  

   Nu oricine te bagă în căcat îti vrea răul, aşa cum nu oricine te 

scoate din căcat îţi vrea binele.  

 

  

   Votca băută cu măsură e bună în orice cantităţi. 

 

  

   Cine sapă groapa altuia face muncă patriotică. 

 

  

   Cine se scoală de dimineaţă are erecţii matinale.  

 

  

   Fii bun şi vei fi singur!  

 

  

   Dacă ai un ciocan în mână, toţi cei din jur ţi se par cuie.  

 

  

   Orice lucru bun în viaţă e ori imoral, ori îngraşă!  

 

  

   Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea, iar cine-i leneş şi chiu-

leşte are tot aşa. 
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   Mai rău decât un prost leneş e un prost cu iniţiativă.  

 

  

   Logica este ştiinţa care îi permite bărbatului să nu înţeleagă 

femeia. 

 

  

   Întâmplarea e inevitabilul apărut din senin.  

 

  

   Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap.  

 

  

   Un adult e omul care nu mai creşte în înălţime şi începe să creas-

că în lăţime şi grosime.  

 

  

   Prietenii pot fi şi falşi, duşmanii sunt întotdeauna autentici.  

 

  

   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. 

 

  

   Minţile ilustre discută idei, inteligenţele medii discută evenimen-

te, iar minţile reduse îi discută pe alţii. 

 



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

 536 

  

   Femeile fac din nimic trei lucruri: salate, coafuri şi drame.  

 

  

   Cine sapă groapa altuia face muşchi. 

 

  

   Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu inutilul. E doar o 

chestiune de tradiţie.  

 

  

   Uneori, când începi să frânezi, nu te mai poţi opri din frânat. 

 

  

   Orice corp omenesc aşezat pe veceu face să sune soneria de la 

intrare.  

 

  

   Alcoolul ucide celulele nervoase; rămân doar cele liniştite. 

 

  

   Daca e verde şi se agită, e biologie. Dacă miroase urât, e chimie. 

Dacă nu funcţionează, e fizică. Dacă e de neînţeles, e matematică. 

Dacă nu are sens, e ori economie, ori psihologie.  

 

  

   La început a fost Nimic. Apoi, Dumnezeu a spus: Facă-se lumină! 

În continuare fu tot nimic, doar că devenise vizibil. 

 

  

   Munca îl ţine viu pe om. Dar nici odihna n-a omorît pe nimeni. 
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   O femeie, când are bani, devine independentă de bărbaţi. Un 

bărbat, când are bani, devine dependent de femei. 

 

  

   Dovada supremă că există fiinţe inteligente şi în afara Pământului 

este că încă nu au încercat să ne contacteze. 

 

  

   Dacă preoţii cred în Dumnezeu, de ce există paratrăznete pe 

biserici? 

 

  

   Fără femeie eşti ca şi cum ai fi fără mâini. În schimb, dacă ai 

mâini, nici femeie nu-ţi trebuie. 

 

  

   Trăieşte lejer, nu munci prea mult! Altfel, te vei trezi că toată 

lumea cântă în biserică, numai tu stai tăcut, culcat pe spate, 

liniştit... 

 

  

   Isteria e o boală vicleană; o contractează femeia, dar moare de ea 

bărbatul. 

 

  

   E un lucru bun să laşi băutura, e însă mult mai rău să nu-ţi mai 

aminteşti unde! 

 

  

   Între teorie şi practică, nu există diferenţă. Teoretic. Practic, da! 
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   Nu lua viaţa prea în serios! Oricum, nu scapi teafăr din ea. 

 

  

   Munca e pentru cei care nu ştiu să pescuiască. 

 

  

   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. 

 

  

   Ignoranţa nu e o stare veşnică. Prostia e.  

 

  

   Cine poartă vestă antiglonţ, să nu se mire dacă e împuşcat în cur. 

 

  

   Dacă o femeie vrea să înveţe şofatul, nu-i sta în cale! 

 

  

   Dacă nu-ţi place cum conduc, dispari de pe trotuar! 

 

  

   Fă jogging, să mori mai sănătos! 

 

  

   Un bărbat perfect e dispus să aştepte ore în şir până când prie-

tena sa e gata în două minute. 
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   Dacă mersul pe jos ar fi bun pentru sănătate, atunci poştaşul ar fi 

nemuritor. 

 

  

   Graffiti e pentru cei ce nu ştiu să scrie cărţi. 

 

  

   Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi încă în paradis, deoarece 

ei ar fi ignorat mărul şi ar fi mâncat şarpele. 

 

  

   Cu cât e mai bătrân bunicul, cu atât învăţa mai bine când era 

copil. 

 

  

E bine să ai amnezie: nu te doare nimic şi, zilnic, numai noutăţi. 

 

  

   Nu-ţi fă griji cu sănătatea. Trece. 

 

  

   E drept că munca grea nu a omorît încă pe nimeni, dar de ce să 

riscăm? 

 

  

   Şi bărbatul căsătorit poate fi fericit, totul e să nu afle soţia! 

 

  

   Este mai bine să taci şi să dai impresia că eşti prost decât să 

vorbeşti şi să înlături orice dubiu. 
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   Cine fumează va muri. Cine nu, la fel. 

 

  

   Nu cumpăra ceva care are mâner. Cu acela va trebui să lucrezi. 

 

  

   Cine râde la urmă, e greu de cap. 

 

  

   Când iubeşti cu adevărat, nici măcar bigudiurile nu te mai sperie.  

 

  

   Dacă tatăl tău nu este milionar, nu ai nici o vină. Dar dacă nici 

socrul tău nu este milionar, atunci nu ai nici o scuză! 

 

  

   Minţile ilustre discuta idei, inteligenţele medii discuta evenimen-

te, iar minţile reduse îi discuta pe alţii. 

 

  

   Dacă eşuezi de mai multe ori la rând, s-ar putea ca eşecul să fie 

stilul tău. 

 

  

    Mediocritatea e rentabilă şi nu îţi dai seama de asta decât când e 

prea târziu. 

 

  

   Dacă greşeşti constant, s-ar putea că scopul tău în viaţa să fie 

acela de a servi drept avertisment pentru alţii. 
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   Bursa este un mod de a lua banii oamenilor care se cred deştepţi. 

Pentru proşti, se foloseşte Loto. 

 

  

   Economiştii răspund la întrebări pentru că sunt întrebaţi şi nu 

pentru că ştiu răspunsul... 

 

  

   În junglă, totul e comestibil. Chiar şi tu! 

 

  

   Sărăcia nu se vindecă. A dovedit-o medicina fără plată.  

 

  

   Răbdarea este ceva ce admiri la şoferul din spatele tău şi 

dispreţuieşti la cel din faţa ta. 

 

  

   Mulţi se căsătoresc pentru a avea o plăcere când ies din casă. 

 

  

   Dacă îi dai ungurului dreptul, el vrea şi stângul! 

 

  

   Până şi canibalii s-au săturat de oameni. 

 

  

   Lumea este împărţită în două sisteme: capitalist şi.. nervos! 

 

  

   Căsătoria este principala cauză a divorţului. 
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Culmi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Culmea accidentului:Să cazi pe gânduri 

şi să-ţi rupi piciorul! 
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   Culmea răbdării:Să fii român! 

 

  

   Culmile matematicii: Să te culci cu două necunoscute şi să nu o 

rezolvi pe niciuna! Să te întâlneşti cu o necunoscută, să-i desfaci 

parantezele, să-i faci socoteală să varieze funcţia! 

 

  

   Culmea aritmeticii: Să-ţi iasă socoteala pe stradă!  

 

  

   Culmea culmilor aritmeticii: Să-ţi iasă şi soluţia! 

 

  

   Culmea zoologiei:  Să împerechezi ţapul de bere cu capra de 

tăiat lemne!  

 

  

   Culmea fizicii: Să vezi un cal putere păscând pe un câmp 

magnetic! 

 

  

   Culmea electricităţii: Să gâdili becul şi să râdă ăia de la centrală!  

 

  

   Culmile agronomiei:  Să mănânci paie şi să te caci baloţi! Să 

faci să înflorească un boboc de raţă!  

 

  

   Culmile geografiei:  Să deschizi Porţile de Fier cu Cheile Bica-

zului!  Să bagi vârful Omu în Peştera Muierii! 
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   Culmea ingineriei:  Să scoţi apa cu o pompă funebră. 

 

  

   Culmea cascadoriei:  Să te arunci de pe bloc şi să te prinzi de 

bordură!  

 

  

   Culmile prostiei:  Să faci pe prostul şi să rămâi aşa!  Să fi 

copiat la examen şi să nu treci!  Să dai cu Raid într-un stup ca să 

nu-ţi fure ţânţarii mierea!  

 

  

   Culmea aglomeraţiei:  Să meargă şoferul autobuzului pe scară!  

 

  

   Culmea îmbrăcării:  Să îmbraci fundul mării în chiloţi!  

 

  

   Culmea forţei:  Să strângi o bancnotă de 1 leu în mână şi să-ţi 

scoată Iorga limba!  

 

  

   Culmea cutremurului:  Să urci cu liftul, să cobori cu aparta-

mentul! 

 

  

   Culmea gravidităţii politice:  Să întrerupi o sarcină de partid!  

  

  

   Culmea gheţuşului:  Să te dai pe gheţuş şi să ţi se lustruiască 

pantofii!  
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   Culmea nesimţirii: Să-ţi faci treburile în faţa uşii cuiva şi apoi să 

suni la uşă să-i ceri hârtie igienică! 

 

  

   Culmea unui cuţit de bucătărie: Să taie pofta de mâncare a 

mesenilor! 

 

  

   Culmea lăcomiei:  Să mănânci bătaie şi să nu te saturi!  

 

  

   Culmea curajului:  Să sari de pe un bloc de desen! 

 

  

   Culmea microbistului român: Să te duci în Ghencea, să te urci 

pe un stâlp şi să strigi “Hai Dinamo!”. 

 

  

   Superculmea microbistului român: Să te dai jos de pe stâlp!  

 

  

   Culmile mâncării:  Să mănânci piept de găină şi să rămâi cu 

sutienul în gât! Să mănânci cu vesta de salvare la gât şi să te 

înneci!  

 

  

   Culmea ceasului deşteptător:  Să sune ocupat!  

 

  

   Culmea plictiselii:  Să te apuci de tuns ouă! 
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   Culmea economiei:  Să pui pe uşă un bilet cu textul: “Nu sunaţi! 

Ies eu din când în când.”! 

 

  

   Culmea geloziei:Să fii gelos pe soare că îţi arde nevasta!  

    

  

   Culmea timpului:Să te culci la unu şi să te trezeşti la altul!  

   

  

   Culmea impertinenţei:Să te prindă vecinul cu nevastă-sa în pat, 

iar tu să îl întrebi: “Ai să crezi ce îţi văd ochii sau ce o să îţi spun 

eu?”!  

 

  

   Culmea melancoliei: Să cazi pe gânduri de să-ţi rupi mâna!  

 

  

   Culmea secetei: Să alerge copacii după câini!  

 

  

   Culmile bogăţiei: Să ai bani să-mi poţi da şi mie! Să-ţi cum-

peri şi la ochelari lentilă de termopan! 

 

  

   Culmea neglijenţei: Să faci baie într-o cadă cu benzină şi să-ţi 

aprinzi o ţigară!  

 

  

   Culmea morţii: Să îţi scrie pe criptă “La mulţi ani!”! 

 



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

 547 

  

   Culmea dresajului: Să faci să latre un căţel de usturoi!   

 

  

   Culmea ingineriilor financiare:Să-ţi recuperezi banii de la Bank-

coop şi să-i bagi la FNI!  

  

  

   Culmea ciclismului: Să faci turul pantalonilor!  

 

  

   Culmea internetului: Să intri pe internet cu un calculator de 

buzunar!  

 

  

   Culmea vorbirii: Să ai lapsus la cuvântul lapsus.  

 

  

   Culmea paraşutismului: Să sari cu paraşuta şi să-ţi dai seama că 

este plecată în Turcia!  

 

  

   Culmea pedichiurii: Să faci unghiile unui picior de pat! 

 

  

   Culmea politeţii:Să stai pe scaunul electric şi sa cedezi locul 

unei doamne!   

 

  

   Culmea răbdării: Să-ţi urci nevasta într-un pom şi să stai sub 

pom până începe să-i cânte păsărica!  
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   Culmea vitezei: Să stingi lumina şi să ajungi înaintea ei în pat!   

 

  

   Culmea frumuseţii: Să ai o faţă de plapumă!  

 

  

   Culmea asigurării:  Să mergi pe interzis, pe sens unic, asigu-

rându-te din spate!  

 

  

   Culmile sărăciei: Să duci prezervativul la vulcanizare!Să folo-

seşti hârtie igienică la mâna a doua!  

 

  

   Culmea presiunii: Să sufli în cur unui berbec şi să i se îndrepte 

coarnele! 

 

  

   Culmea încrederii: Să îi oferi sex oral unui canibal! 

 

  

   Culmea alfabetizării: Să înveţi o blondă să scrie propriul nume!  

 

  

   Culmea inteligenţei: Să înţelegi tot, dar să nu ştii nimic!   

 

  

   Culmea igienei: Locomotivele să folosească tampoane Always! 

 

  

   Culmea telefoniei:Să gâdili telefonul şi să râdă ăia de la 222! 
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   Culmea handicapului:Să-i spună un mut unui surd că-l urmă-

reşte un orb!  

 

  

   Culmea circulaţiei: Să treci pe lângă un semafor care este aprins 

şi roşu, şi verde, şi să opreşti mai încolo!  

 

  

   Culmea puterii de convingere: Să-ţi convingi soţia că toate blă-

nurile îngraşă! 

 

  

   Culmea paranoiei: Să crezi că, într-o adunare de rugby, se 

vorbeşte despre tine!    

 

  

   Culmea consolării: Să poţi să spui: nu se scoală, dar ce frumos 

atârnă!  

 

  

   Culmea calculului: Să stai de unul singur şi să te simţi în plus!  

 

  

   Culmea zgârceniei: Să faci cărţi de vizită şi să nu le dai la alţii! 

 

   Culmea fidelităţii: Să schimbi trei neveste, dar să rămâi cu ace-

eaşi amantă! 

 

  

   Culmea culmilor: Ar fi culmea s-o mai ştim şi pe asta! 
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Radio Erevan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştire la Radio Erevan:  Astăzi s-a petrecut un 

accident groaznic. O furnică a lovit cu bicicleta 

un elefant ce trecea regulamentar pe zebra.  
 



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

 551 



 

   Un ascultător întreabă la Radio Erevan: Dacă dragostea este vinul 

vieţii, atunci ce este căsătoria? 

   Radio Erevan răspunde:  

    Mahmureală de a doua zi dimineaţă. 

 

 

   Un ascultător vrea să ştie ce este femeia. 

   Radio Erevan îi dă definiţia: 

    Un animal care trăieşte pe lângă casa omului şi se 

hrăneşte cu zilele lui. 

 

 

   Un ascultător vrea să ştie cum să deosebească un elveţian bogat 

de unul sărac. 

   Radio Erevan răspunde: 

    Cel sărac îşi conduce singur Mercedesul.   

 

  

   Ştiri la Radio Erevan: 

    Ieri, în piaţa centrală a oraşului, trupele speciale au 

dispersat o demonstraţie a masochiştilor. Plăcerea a fost enormă, 

în ambele tabere. 

 

  

   Un tânăr ascultător care învaţă franceza vrea să înţeleagă 

diferenţa dintre Madame şi Mademoiselle. 

   Răspunsul Radioului Erevan: 

    Monsieur. 
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   Un ascultător vrea să înţeleagă diferenţa dintre erotism şi 

perversiune. 

   Radio Erevan explică: 

    Erotism este să mângâi femeia cu o pană. 

    Perversiune este s-o mângâi cu toată găina. 

 

  

   Ştiri la Radio Erevan:  

    Ieri în oraş a avut loc o explozie la banca de spermă. A 

fost distrusă munca manuală a mii de oameni! 

 

  

   O mamă, după ce s-a întors de la doctor, unde i-a făcut analize 

fiicei sale, este nedumerită de recomandarea primită. Textual, 

doctorul a spus: “Fiica dumneavoastră are nevoie de distracţie”. 

   Mama încearcă să-şi lămurească dilema la renumita rubrică de 

întrebări a Radioului Erevan: 

   - Distracţie... de ce gen? 

   Răspunsul Radioului Erevan: 

    De gen masculin. 

 

 

   O ascultătoare vrea să ştie cum poate face fericit un bărbat în pat. 

   Radio Erevan o învaţă: 

    Mutând televizorul în dormitor. 

 

 

   La Radio Erevan se anunţă horoscopul pe lună următoare. 

    Sănătate: astrele îţi surâd. 

    Bani: astrele îţi surâd şi mai tare. 

    Dragoste: astrele deja se cacă pe ele de râs. 
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   Un ascultător vrea să ştie dacă există minuni. 

   Radio Erevan dă lămuriri:  

 Acestea există cu siguranţă. De exemplu, vameşul Pe-

trescu, închizând ochii, a câştigat zece mii de euro. 

  

 

   Ştiri la Radio Erevan: 

 Ieri, în piaţa centrală a oraşului, trupele speciale au 

dispersat o demonstraţie a masochiştilor. Plăcerea a fost enormă, 

în ambele tabere. 

 

 

   Radio Erevan anunţă o nouă descoperire a oamenilor de ştiinţă:  

 Creierul feminin este de două ori mai frumos decât cel 

bărbătesc. 

 

 

   Un ascultător întreabă ce este statistica.  

   Radio Erevan explică:  

Este ceva asemănător costumului de baie: arată multe, 

dar ascunde esenţialul. 

 

  

   Un domn caută o sugestie pentru un cadou de 8 Martie. 

   Radio Erevan, pentru a putea da un răspuns competent, întreabă: 

 E pentru soţie sau doriţi ceva mai scump? 

 

 

   Un alt ascultător: Cum se îmbracă eschimoşii?  

   Radio Erevan: 

Repede. 
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   Un ascultător este curios de ce Adam şi Eva au trăit peste 800 de 

ani, iar astăzi omul nu trăieşte mai mult de 100 de ani. 

   Radio Erevan lămureşte dilema ascultătorului:  

 Deoarece, între timp, medicină a progresat foarte mult.  

 

 

   Un grup de ascultători vrea să ştie de ce în China femeile merg în 

urma bărbatului, iar în America se întâmplă mai rar lucrul acesta.  

   Radio Erevan opinează:  

În China, când o femeie merge în urma soţului, înseam-

nă că-l respectă. În SUA, când o femeie face acelaşi lucru, înseamnă 

că-l urmăreşte.  

 

 

   Radio Erevan enumeră condiţiile obligatorii pentru că economia 

mondială să-şi revină din criză: 

 Chinezii să nu mănânce o zi; 

 Ruşii să nu bea o zi; 

Românii să muncească o zi. 

 

 

   Un ascultător amărât din România întreabă de ce trebuie să strân-

gă cureaua în vremuri de tranziţie.  

   Radio Erevan îl răspunde tranşant:  

De gât. 

 

 

   O tânără ascultătoare, nevinovată şi pudică, este curioasă de ce 

multe fete se căsătoresc cu bătrâni care înnoată în bani. 

   Radio Erevan:  

Fiindcă sunt foarte miloase şi vor să-i salveze de la înec. 
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   Un ascultător doreşte să ştie prin ce a rămas celebru Războiul de 

100 de ani.  

   Radio Erevan îl informează:  

Prin faptul că atunci au apărut centura de castitate şi 

meseria de lăcătuş mecanic. 

 

 

   Ascultător: Există vreo asemănare între istorie şi sutien?  

   Radio Erevan:  

Desigur, una foarte mare, şi anume faptul că amândouă 

deformează realitatea.  

 

 

   Un nou ascultător: De ce romanele poliţiste sunt scrise, cu mici 

excepţii, numai de bărbaţi?  

   Radio Erevan: 

Fiindcă femeile nu ştiu să păstreze un secret până la 

capăt.   

 

 

   O ascultătoare a auzit că există în viaţa unei femei zece ani cu 

adevărat frumoşi. 

   Radio Erevan îi confirmă:  

Absolut! Cei dintre 28 şi 30 de ani.  

 

 

   Un ascultător vrea să ştie ce este un an lumină.  

   Radio Erevan nu vrea să răspundă la subiect:  

Pe noi nu ne interesează, noi plătim consumul lunar. 
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   Un copil vrea să ştie ce face găina după ce a ouat.  

   Radio Erevan îl învaţă:  

Publicitate. 

 

 

   Un  copil doreşte să afle cât poate trăi o cămilă fără să bea apă.  

   Radio Erevan îi satisface curiozitatea:  

Până moare.  

 

 

   Un ascultător care a vizitat România recent este nedumerit de ce 

toate magazinele din Bucureşti au gratii la ferestre. 

   Radio Erevan îi explică:  

Ca să se obişnuiască patronii cu puşcăria. 

 

 

   O bunicuţă are un nepoţel de 11 ani şi vrea să afle dacă poate să 

înceapă să-i facă educaţie sexuală.  

   Radio Erevan îi confirmă:  

Puteţi, dacă vreţi să aflaţi noutăţi. 

 

 

   O ascultătoare se plânge că soţul ei se uită tot timpul după fuste.  

   Radio Erevan îi sugerează:  

Trimiteţi-l într-o vacanţă în Scoţia. 

 

  

   Un bărbat intenţionează să se căsătorească şi i s-a spus despre 

căsătorie că ar fi o loterie. 

   Radio Erevan îl linişteşte: 

Nu, la LOTO se mai şi câştigă. 
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   Un ascultător vrea să ştie cum se explică faptul că în SUA nu au 

loc lovituri de stat. 

   Radio Erevan susţine că aceasta se întâmplă fiindcă 

în SUA nu există o ambasadă americană. 

 

  

   Un bărbat nu ştie cum s-ar traduce exact expresia “femei fidele”. 

   Radio Erevan:  

Femei care, în loc să-i facă să sufere pe mai 

mulţi bărbaţi, aşa cum e firesc, se concentrează asupra 

unuia până îl extermină.  

 

  

   Întrebare la Radio Erevan:  

   - Este adevărat că submarinele sovietice deţin recordul mondial la 

scufundări? 

   Radio Erevan: 

 În principiu, da. Din 1957, 30 dintre ele s-au 

scufundat de tot... 

  

  

   Întrebare nouă la Radio Erevan:  

   - Prin ce se deosebeşte soţia de un terorist? 

   Radio Erevan: 

Cu teroristul poţi să mai negociezi. 

 

  

   Anunţ la Radio Erevan: 

Un submarin american s-a ciocnit de un iceberg 

în Marea Neagră. Partea sovietică nu a suferit pierderi! 
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   Un ascultător vrea să ştie deosebirea dintre bikini franţuzeşti şi 

cei ruseşti. 

   Radio Erevan diferenţiază:  

Cei franţuzeşti îţi intră în fund, cei ruseşti în 

cizmă. 

 

  

   Un bărbat vrea să ştie ce trebuie arătat unei femei care conduce 

şapte ani fără accident. 

   Radio Erevan: 

Viteza a doua. 

 

  

   Un ascultător vrea să ştie de ce există atâtea organizaţii împotriva 

hainelor de blană şi nici una împotriva hainelor de piele. 

   Radio Erevan: 

Pentru că e mai simplu să hărţuieşti femeile 

bogate decât găştile de motociclişti. 

 

  

   Un tânăr sună la Radio Erevan şi întrebă: 

   - Ce înseamnă să fii logodit? 

   Radio Erevan: 

Este cum ai fi arestat preventiv înainte de închi-

soare pe viaţă. 

 

  

   Un ascultător sună la Radio Erevan şi întreabă dacă este permis să 

facă baie dacă are diaree. 

   Radio Erevan recomandă: 

Numai în cazul în care aveţi destulă. 
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   Întrebare la Radio Erevan: 

   - Cu cine ar fi bine să mă căsătoresc: cu o tipă frumoasă la care să 

se uite toţi şi poate să încerce să se dea la ea sau cu una de care să 

fiu sigur că nu va încerca nimeni să mi-o reguleze? 

   Răspuns:  

Ai de ales: să mănânci o prăjitură cu prietenii 

sau un căcat singur. 

 

  

   Întrebare la Radio Erevan: 

   - Este adevărat că cetăţeanului Ivan i s-a dat o maşină? 

   Răspuns: 

Da, este adevărat, dar nu este vorba despre 

cetăţeanul Ivan, ci de cetăţeanca Ludmila; în plus, nu e 

vorba despre o maşină, ci despre bicicletă, şi nu i s-a dat, ci 

i s-a confiscat. 

 

  

   Un ascultător cu probleme medicale solicită un sfat la Radio 

Erevan:   

   - Eu am diabet, iar nevastă-mea are o scurgere albicioasă. Putem 

face copii? 

   Radio Erevan confirmă: 

Da, dar ar fi păcat. Mai bine faceţi bezele. 

 

  

   Întrebare la Radio Erevan: 

   - Se poate lua SIDA de pe WC? 

   Răspuns: 

Da, dacă vă aşezaţi înainte de a se ridica cel 

dinainte. 



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

 560 

  

   Întrebare la Radio Erevan: 

   - Dacă Bucureştiul este lovit de o bombă atomică, se mai poate 

face clismă cu apă din lacul Herăstrău? 

   Răspuns:  

Da, însă nu se ştie dacă mai rămâne vreun cur 

întreg. 

 

  

   Poşta Redacţiei la Radio Erevan: Un ascultător sovetic din raionul 

Cimişlia ne întreabă dacă ştim cum s-a sinucis poetul Maiakovski. 

   Noi răspundem că nu ştim, însă ultimile sale 

cuvinte au fost: “Nu trageţi, tovarăşi!” 

 

  

   Întrebare la Radio Erevan: 

   - Se poate să îţi cadă dinţii după accidentul de la Cernobâl? 

   Răspuns: 

Da, mai ales dacă nu îţi ţii gura. 

 

  

   Un ascultător are o mare curiozitate: de ce stau găinile pe gard? 

   Radio Erevan îl lămureşte: 

Să le vadă cocoşii copanele. 

 

  

   Un alt ascultător curios vrea să ştie mai multe detalii despre viaţă 

intimă a tovarăşului Brejnev. 

   Răspunsul Radioului Erevan: 

Nu ne amestecăm în viaţa particulară a tova-

răşului Gromiko! 
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   Un ascultător vrea să ştie de ce origine este stepul. 

   Radio Erevan rezolvă şi această ecuaţie: 

Stepul este de origine sovietică: Stepan Stepa-

novici Stiopa stătea în stepă, avea 13 copii şi o singură 

toaletă. 

 

  

   Un ascultător întreabă: 

   - Se poate cumpăra cu banii economisiţi o Volga? 

   Radio Erevan răspunde: 

Se poate, dar ce faceţi cu atâta apă? 

 

  

   Quizz la Radio Erevan: 

   - Ce e foarte mare, face zgomot foarte mult, consumă douăzeci de 

litri de benzină pe oră, scoate mult fum şi taie mărul în trei? 

   Răspuns:  

Aparatul romanesc de tăiat marul în patru. 

 

  

   Concurs cu ghicitori la Radio Erevan: 

Un om sta la masa într-un restaurant şi 

mănâncă tot felul de mâncăruri: supe, fripturi, desert, bea 

vin, toate într-un ritm alert, timp de mai multe ore. După 

aceea, iese pe uşa din restaurant şi moare. De ce? 

   Răspunsul premiat a fost: 

Omul se afla într-un vagon-restaurant. 

 

  

   Radio Erevan anunţă că, după cercetări noi, se pot face copii în 

eprubetă. Se recomandă doritorilor atenţie, să nu se taie. 
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   Întrebare la Radio Erevan: 

   - Dacă vorbeşti la telefon, poţi rămâne gravidă? 

   Răspuns: 

Poţi, dar depinde pe ce stai atunci când vor-

beşti la telefon! 

 

  

   Un ascultător vrea să ştie dacă o Dacie poate să atingă viteza de 

200 km/oră? 

   Radio Erevan răspunde:  

Da, în cădere liberă. 

 

  

   Dialog în direct la Radio Erevan.  

   - Aici Radio Erevan, cu ce vă putem ajuta? 

   - Uite, de dimineaţă am ieşit să mă plimb prin parc... 

   - Dar ce doriţi de la noi? 

   - Şi cum mă plimbam aşa, am luat-o pe o alee mai lăturalnică... 

   - Totuşi, aveţi să ne puneţi o întrebare? 

   - Şi, când mă uit pe jos, văd un portofel. Domnule, era plin de 

bani, erau acolo vreo 15.000$... 

   - O groază de bani, dar de ce aţi sunat la noi? 

   - Când mă uit mai bine în portofel, văd că era şi un act de iden-

titate; pe om îl cheamă Iţic... 

   - Vreţi să aflăm cum să-l găsiţi de domnul Iţic? 

   - A, nu eu doar vroiam să-i dau o dedicaţie. 

 

  

   - De ce se zice: Comunismul stă la marginea prăpastiei? 

   Radio Erevan: 

Pentru că se uită la noi. 
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   Un bărbat nefericit întreabă la Radio Erevan de ce femeile 

mimează orgasmul. 

 Pentru că ele cred că bărbaţilor le pasă. 

 

  

   Ascultător: Se poate conduce o Volga în curbă cu 120 km/h ? 

   Radio Erevan:  Se poate. Însă o singură dată. 

 

  

   Întrebare: - Este adevărat că în urma dezastrului de la Cernobâl 

toată conducerea centralei atomoelectrice s-a sinucis? 

   Radio Erevan precizează:  

 Da, în afara secretarului de Partid, care nu a 

fost găsit acasă! 

 

  

   Un alt bărbat întreabă la Radio Erevan dacă punctul G există şi 

dacă da, ce este acesta de fapt? 

 Nu ştim dacă există, dar ştim că este reco-

mandat să-l căutaţi! 

 

  

   Întrebarea la Radio Erevan: 

   - Care este cel mai frumos oraş din lume? 

   Răspuns: 

 Cel mai frumos oraş din lume este Erevan! 

   Acelaşi ascultător întreabă: 

   - Câte bombe atomice sunt necesare pentru a distruge cel mai 

frumos oraş din lume? 

   Radio Erevan răspunde: 

 Cel mai frumos oraş din lume este Moscova! 
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Pisica şi papagalul 
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Perle 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru cine nu-i evident, să-ncerce să-i fie 

evident. 
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   Suma triunghiurilor unui triunghi e 180 grade. 

 

  

   Puiul este născut cu lapte produs de glandele mamare. 

 

  

   D-aia am minte, s-o judec! 

 

  

   Să văd dacă mai am în altă parte de greşit. 

 

  

   Produ date pe acestă structură! 

 

  

   M-am uitat de câteva ori spre voi, dar nu s-aude. 

 

  

   Am spus plus şi am zis minus! 

 

  

   De ce râzi în gura mare? 

 

  

   E banal să n-o ştii. 

 

  

   Eu mă chinui s-o fac cu mâna la tabla şi nimeni nu vrea să se uite! 

 

  

   Ia ieşi la tablă şi hai s-o facem! 
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   Putem să ne uităm acolo cu Norton-ul, dar nu vedem nimic. 

 

  

   Scară cu etaj. 

 

  

   Puteţi să încetaţi mai încet? 

 

  

   Ce-i exteriorizarea asta pe alte planete? 

 

  

   Nu suntem suficient de intimi ca să fim nesimţiţi. 

 

  

   Ai împuţit toată clasa cu parfumul ăsta de târfă! Numai tu şi ne-

vastă-mea vă daţi cu aşa ceva! 

 

  

   Mihai Viteazul a fost un mare conducător. De aceea, urmaşii i-au 

făcut statuie ecvestră pe cal! 

 

  

   Topografia şi interrelaţiile dintre ele. 

 

  

   Ia străduieşte-te şi încearcă. 

 

  

   Aţi început să gânguriţi precum copii care gânguresc. 
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      Eu nu pot să-mi ţin orele, pentru că la voi e pauză în timpul orei 

mele. 

  

   Gura nu e cavitate bucală? 

 

  

   Cu cât pot să-mi simplific calculele, cu atât e mai simplu. 

 

  

   Până mă rog, ca după aia... 

 

  

   Stai jos fetiţo, eşti plută! 

 

  

   Am acasă un radio cam prost şi el... 

 

  

   Mă, te iei la trageri de şireturi cu mine?!? 

 

  

   Vreau să-l termin pe Bolintineanu ora asta! 

 

  

   I-am văzut mâna coborând pe scară! 

 

  

   Dacă vrei să faci pe prostul, te rog să vii în locul meu! 

 

  

   Luaţi-mi şi mie două coarne dacă sunt calde! 
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   Dacă A mai mic decât B... te duci undeva! 

 

  

   Puneţi mâna şi sculaţi-vă! 

 

  

   Se împart manualele: 

   - Limbile vi le dau profesorii respectivi! 

 

  

   Coordonatele polare îndreaptă cercurile. 

 

  

   Folosim această minunată schimbare de variabilă. 

 

  

   Numai 26% dintre dumneavoastră au trecut toate examenele. 

Bănuiesc că analiza a avut un rol masiv. 

 

  

   Pentru simplitate, notam diferenţialele când aşa, când aşa. 

 

  

   Semnificaţia algebrica depăşeşte acest curs, e inutil să insistăm. 

 

  

   Daţi-mi o sculă, că a mea e în fund şi n-o pot scoate. 

 

  

   Un profesor dorea un stilou fiindcă al lui era pe fundul genţii. 
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   De joi până joi e o săptămână şi încă 2 zile. 

 

  

   Aseară, o mână criminală a spart chiuveta cu piciorul! 

 

  

   Vom da un exemplu care va exemplifica aceasta teoremă. 

 

  

   Q: Cum au dispărut dinozaurii? 

   A: S-au mâncat unul pe altul până nu a mai rămas nici unul! 

 

  

   Aprinde lumina, că nu văd să vorbesc! 

 

  

   Măgarule, eşti un porc lipsit de respect! 

 

  

   O facem în etape şi dăm lucrare! 

 

  

   Dacă nu înţelegi, du-te acasă şi reflectează. 

 

  

   Sadoveanu era un mare scriitor, fapt remarcat de cele două mari 

reviste literare ale vremii: Zburătorul din Iaşi! 

 

  

   Nici pentru bărbaţi nu e frumos să vorbească cu mâna în buzunar. 
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   Universitatea noastră a semnat un agrement cu o universitate 

americană. 

 

  

   Mărimile scalare sunt acele mărimi care se măsoară pe o scară. 

 

  

   Cea mai mare prostie pentru un economist este să folosească 

termenul pret de cost. Una este preţul, alta este costul... 

   Semestrul acesta vom analiza elementele de cost. Astăzi vom 

începe cu primul capitol: “Preţul de Cost”. 

 

  

   Un exemplu de activ circulant este locomotiva. 

 

  

   Termometrul este de două feluri: termometru cu apă şi termo-

metru acoolic. 

 

  

   Profesorul la oră: 

   - Închide cartea şi colega! 

 

  

   La 23 August 1944, Armata Romană a întors armele la 360 grade 

împotriva fascismului. 

 

  

   ELEVUL: Domnule profesor, la ce dăm bac-ul? 

   PROFESORUL: Păi daţi română, mate, mai daţi istorie, mai daţi o 

limbă... 
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   Eu vă credeam telectuali. Da’ văd că sunteţi nişte in-telectuali. 

 

  

   Proful de engleză, intrând în clasa: Please, clean the table. 

 

  

   Cine nu şi-a scris temă să facă un pas în faţă şi să se ridice în 

picioare. 

 

  

   Treci la loc şi şterge tabla! 

 

  

   Ieri a nins cu ningi. 

 

  

   - Nu ţi-e ruşine, măi, ăla, din ultima bancă, să copiezi?! Ia ridică-

te-n picioare! (S-au ridicat vreo şapte...) 

 

  

   M-am lovit cu un camion staţionar venind din sens invers. 

 

  

   Când m-am apropiat de intersecţie, un semn Stop a apărut în 

locul în care nici un semn Stop nu mai apăruse vreodată. Nu am 

reuşit să opresc maşina la timp. 

 

  

   O maşină invizibilă a apărut de nicăieri, mi-a lovit vehiculul şi a 

dispărut. 
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   Ca să evit lovirea barei maşinii din faţă, am călcat pietonul. 

 

  

   Pietonul nu ştia în ce direcţie să se îndrepte, aşa că l-am călcat. 

 

  

   Cauza indirectă a accidentului a fost un ins mărunt într-o maşina 

mică cu o gură mare. 

 

  

   Stâlpul de telefon se apropia repede. Am încercat să virez în afara 

direcţiei lui, când el m-a lovit în faţă. 

 

  

   Am claxonat pietonul, dar el se holba la mine. 

 

  

   Discuţie la firma de asigurări, după ce şoferul lovise o vacă: 

   - Cum aţi avertizat dumneavoastră? 

   - Claxon! 

   - Cum a avertizat celălalt? 

   - Muuuu! 

 

  

   Parbrizul spart. Cauza necunoscută. Probabil voodoo. 

 

  

   Pune mâna şi gândeşte! 

 

  

   Treci şi şterge tabela de marcaj! 
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   Antrenorul de fotbal: 

   Ţine-l pe decarul ăla cu şapte! 

 

  

   Profa, la tablă: 

   - Cât face 4x7? Are careva un calculator? 

 

  

   Maşina din faţa mea a lovit pietonul, dar acesta s-a sculat, aşa că 

l-am lovit şi eu. 

 

  

   Ion exlică teorema lui Pitagora la tablă. 

   PROFUL: Aia e teorema lui Ion ce-ai zis tu, bă! 

 

  

   Anunţ: Vând aracet pentru cataloage şi pioneze pentru scaunele 

profilor. 

 

  

   O mamă responsabilă: 

   - Ionele, lasă dracului cuţitul ăla, că-ţi tai degetele! 

   Peste cinci minute: 

   - Ionele, lasă dracului cuţitul ăla şi strânge dracului degetele de pe 

masă, nu vezi ce mizerie ai făcut! 

 

  

   Un student la medicină execută o naştere cu cezariană pe o 

păpuşă. Când termină, profesorul îi zice: 

   - Îi mai dai un forceps în cap la tată şi ai terminat toată familia! 
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   Dar ce, la olimpiadă te duci ca la frizer? 

 

  

   Să judeci, ca o să-ţi crească mucegai pe creier! 

 

  

   Omul trebuie să iasă din liceu măcar cu o frunzuliţă, nu gol - 

puşcă. Georgiana, unde ţi-e frunza? 

 

  

   Burete peste tot! 

 

  

   Poate se mai estompează vremea afară... 

 

  

   Câţi mânuţi mai avem? 

 

  

   Burete în extremă! 

 

  

   Unde ţi-e intuiţia spaţială? 

 

  

   Când ai 40 de absenţe, vii la şcoală şi cu sicriul zburător! 

 

  

   Şi profesoarele de matematică pot fi blonde: 

   - ... şi alte numere de teapa lui 2! 
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   Dacă K... şi fiindcă K... 

 

  

   Domnul Trandafir dădea cu diapazonul tare în catedra când dădea 

tonul. 

 

  

   “Amintiri din copilărie”: Despărţirea de sat este fatală lui Nică, 

deoarece era sărbătoare. 

 

  

   “Mioriţa”: Deşi ciobanul moare, el îi consideră pe ceilalţi oameni. 

 

  

   În poezia “Limba noastră” autorul ne arată limba. 

 

  

   Titlul baladei “Mioriţa” este o oaie. 

 

  

   În poezia “Noi vrem pământ”, G. Coşbuc se plângea că boierul l-a 

scuipat, l-a bătut şi l-a făcut câine... 

 

  

   “Neamul Şoimăreştilor”: Boierul Orheianu l-a bătut peste fălci pe 

Tudor Şoimaru, dar acesta n-a stat degeaba, ci a umilit-o pe Magda. 

 

  

   “Iliada”: Hector cade rănit şi, după moarte, cere a i se înapoia 

corpul părinţilor... 
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   Teză, clasa a IX-a: Homer a putut observa că zeiţa Minerva îl 

păcălise şi îi spusese ceva la ureche lui Ahile...  

 

  

   Absenţii să se ridice în picioare! 

 

  

   Observaţi aici că nu se observă nimic? 

 

  

   “Amintiri din copilărie”: Nică vroia să meargă la fete că era şi el 

mare. 

 

  

   Să vedem ce iese din Eminescul acesta. 

 

  

   Despre o piesă muzicală:  

   - V-aş pune-o, dar e prea lungă! 

 

  

   Elevul nu e atent şi proful de mate: 

   - Ionescule, ascultă-mă tu pe mine şi îţi promit că te ascult şi eu 

pe tine! 

 

  

   - Lăsaţi gălăgia, măi băieţi! 

   - Care? Că suntem vreo 15... 

 

  

   Mozart s-a născut între anii... 
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   Proful de istorie: 

   - Ia de-aici un 4 şi când ţi-o ieşi media, să-mi spui şi mie! 

 

  

   Un manelist:    

   - Bă, mişto cântă Santana ăsta, păcat că e dobitocul ăla cu chitara, 

care strică toată melodia! 

 

  

   “Amintiri din copilărie”: Tristeţea lui Nica nu aduce nici o bucurie 

în sufletul lui. 

 

  

   Proful, în legătură cu examenul: 

   - Eu nu vreau să vă pic, dar nici să vă trec! 

 

  

   Un suplinitor:    

   - Şi pentru că domnul profesor a plecat definitiv, pentru o vreme, 

în Anglia... 

 

  

   Suntem ultima şcoală din clasă care facem ore! 

 

  

   ELEVUL: Domnule profesor, am rezolvat problema! 

   PROFUL: Hai să văd unde ai greşit. 

 

  

   Acelaşi prof, către o elevă cu unghii lungi: 

   - Nu-i nevoie să vii la tablă, poţi scrie şi din bancă! 
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   “La Vulturi”, spicuiri din comentariile unor elevi:  

 Când a întors Agripina capul, a văzut că-i cu cap de turc.  

 Mai târziu veni şi Agripina ca o oaie beată. 

 Ea îi zice copilului că taci dragul mamei că te pune mama la 

mamelă unei capre. 

 Agipina ştia c-o batjocoresc turcii, dar ei nu-i pasă. 

 Femeile rămâneau acasă în loc de bărbaţi. 

 Păun Ozun a plecat cu 2-3 luni înainte de a se naşte. 

 Agripina îl băga şi îl acoperi pe Păun cu o căpiţă. 

 Agripina se simţea ca o vacă lovită între coarne. 

 Agripina avea scheletele unei nebune şi măruntaiele us-

cate, ea căzu moartă şi spuse că nu mai pot. 

 

  

   “Vara”, de George Coşbuc, spicuiri din comentariile unor elevi: 

 G.C. vede peisajul ca şi cum în locul oamenilor erau 

animale care se 

 asemănau cu spicele. 

 Copilele sunt ca un fenomen de natură, aşa de vii le vede 

autorul. 

 Lui G.C. îi plac foarte mult fetele care îşi săltă foarte mult 

veşmântul în mod tradiţional. 

 Vedem că bourii sunt ca tinerii şi graurii că bătrânii. Aceste 

vieţuitoare împreună cu autorul nu pot face altceva decât 

să zburde şi să behăie. 

 Lanul de grâu era împărţit în două zone care cântau toţi 

odată. 

 Veşmintele fetelor sunt subţiri dând dovadă de 

melancolie. 

 G.C. parcă a trăit în cer şi este prima dată pe pământ. 
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   Mihai Eminescu a suferit întotdeauna de sărăcie, murind toată 

viaţa lui de foame... 

 

  

   Subiectul romanului are la bază intrigile care se rotesc în jurul 

acestuia... 

 

  

Sufrageria moşierului Pascalopol: 

 Casa ţărăneasca este cu multe cusături pe perete, cu o 

masă cu bănci pe lateral. Aveau pistoale pe perete agăţate 

în cuie. Păturile erau făcute din paie care aveau rol 

decorativ. Mileuri roşii atârnau pe grinzile casei. 

 Casa ţărăneasca a lui Pascalopol era o casă simplă, făcută 

din lemn, cu podea de lemn şi cu un tavan cu scânduri 

sprijinit de grinzi. Casa era de lemn şi pereţii erau zidiţi cu 

var. Pe pereţi erau expuse icoane, farfurii vechi care în ziua 

de azi nu se mai găsesc decât la muzeu. 

 Interiorul ţărănesc al sufrageriei lui Pascalopol cuprindea o 

sobă care avea două părţi: una pentru făcut focul şi una 

pentru cenuşa. Interiorul ţărănesc al sufrageriei moşierului 

Pascalopol este tipic românesc: cu sobă, masă, canapea 

etc. Sufrageria sa cuprindea covoare făcute de mână, oale 

pe pereţi. Tot ce avea în casă, pe pat, pe jos, pe masă erau 

croşetate de mână. În sufragerie avea şi o colecţie de 

pistoale şi puşti pe pereţi şi alte obiecte. Avea lămpi, 

pentru care, pe atunci, în anul 1938, nu exista curent 

electric. 

 

  

   Este prea suspect ca să bată la ochi. 
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   La ora de practică, maistrul le atrage atenţia elevilor: 

   - Să fiţi foarte atenţi cum folosiţi utilajele din dotare, că puteţi să 

vă accidentaţi mortal sau chiar mai grav! 

 

  

   La mate, proful, presat de timp, se adresează unei eleve, spre 

sfârşitul orei: 

   - Mi-o faci în 5 minute? 

 

  

   Dacă ar râde o vacă, i-ar sari laptele pe nas! 

 

  

   Dacă ar merge o maşină cu viteza luminii, ce s-ar întâmpla dacă ar 

aprinde farurile? 

 

  

   Dacă cutiile negre sunt găsite tot timpul intacte când se prăbu-

şeşte un avion, de ce nu se face tot avionul din aceleaşi substanţe? 

 

  

   Dacă spuneai că funcţia e derivabilă din cauza zăpezii, era o 

chestie mai inteligentă. 

 

  

   La aprozar: 

   Q: Domnule, dumneavoastră ştiţi că varza conţine clorofilă? 

   A: Da?! Nici nu mai cumpăr de-aici! 

 

  

   Confecţionam haine cu pielea clientului. 
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   La restaurant, clientul îl întreabă pe ospătar: 

   - Găina aceasta de ce are un picior mai lung decât celălalt? 

   - Dumneavoasra credeţi că numai între oameni sunt şchiopi? 

 

  

   Vreau să merg la spovedanie. În 40 de ani, am adunat atâtea 

păcate... Of, ce amintiri plăcute! 

 

  

   Merge un şmecher la o alimentară. Trei vânzătoare îl întrebă: 

   - Cu ce vă servim? 

   - Aveţi peşte? 

   - Nu! 

   - Bine, de mâine voi fi eu. 

 

  

   În tramvai: 

   - E cineva acolo fără bilet, în fund? 

   - Eu, da-l bag imediat! 

 

  

   - Mamă, obrajii roşii sunt semn de sănătate?   

   - Aşa se spune.   

   - În cazul ăsta, obrazul tău stâng e mult mai sănătos decât cel 

drept!    

 

  

   Proful de mate la ora de analiză: 

   - Până unde creşte graficul ăsta? 

   - Până la 1. 

   - Poate până la 1 fără un sfert, boule! 
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   M-a sunat ieri o tipă: 

   - Vino acum! Nu-i nimeni acasă. 

   M-am dus. 

   - Nu era nimeni! 

 

  

   Doi studenţi, o fată şi un băiat intră în wc-ul facultăţii şi sting 

lumina. Încep să se sărute, iar după 5 minute intră un profesor. 

   Profesorul zice: 

   - E cineva aici? 

   - Nu, răspunde studentul. 

   - Atunci eu mă duc, replică proful. 

  

  

   Merge o băbuţă pe calea ferată. Din urmă se apropie trenul 

fluierând.  

   Băbuţa, fără se se întoarcă:  

   - Fetele cuminţi nu întorc capul când sunt fluierate...  

 

  

   Un tânăr invită o tânără la dans.  

   - Domnişoară, se poate?...  

   - Desigur, dar mai întâi să dansăm.  

 

  

   Se întâlnesc un domn şi o doamnă la nudişti. 

   DOMNUL: Mă bucur că v-am întâlnit!  

   DOAMNA: Observ!... 

 

  

   Varza acră de vânzare la doamna Popescu în fund! 
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   Nu primim buteliile clienţilor care explodează! 

 

  

   Într-o croitorie de damă:  

   Fustele se ridică zilnic între orele 10.00 şi 14.00. Vindem second 

hand. 

 

  

   Eşti analfabet? Scrie-ne azi şi te ajutăm pe gratis. 

 

  

   Vând câine: mănâncă orice şi îi plac foarte mult copiii. 

 

  

   Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru 

batere eficientă. 

 

  

   De vânzare: birou de epoca pentru o doamnă cu picioare subţiri şi 

sertare largi. 

 

  

   Prăjitor de pâine: Un cadou apreciat de întreaga familie. Arde 

pâinea automat. 

 

  

   Maşini uzate: De ce să te duci în altă parte ca să fii păcălit? Vino 

aici. 

 

  

   Vând pat pentru copil cu picioare de fier. 
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   Asociaţie de locatari, angajează fochist de înaltă presiune. 

 

  

   Căutam femeie la fetiţa în vârstă şi nefumătoare. 

 

  

   Vând maşina de cusut mână şi picior. 

 

  

   Vând butelie de aragaz cu reşou şi frigider. 

 

  

   Vând pătuţ copil făcut la comandă pentru pretenţioşi. 

 

  

   Închiriez cameră la două fete încadrate cu un singur pat. 

 

  

   Ofer loc de veci liberabil prin schimb. 

 

  

   La un concurs de animale, în cadrul unei sărbători agricole, s-a 

afişat programul: 

- ora 10.00 - Prezentarea invitaţilor. 

- ora 12.00 - Prezentarea animalelor. 

- ora 14.00 - Masa comună. 

 

  

   Căutam un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează şi 

nici nu bea. 
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   Cumpăr îmbrăcăminte de damă deosebită şi puţin întrebuinţata. 

 

  

   Confecţionez şi încăputez cizme pentru bărbaţi cu înlocuitori de 

calitate. 

 

  

   În diverse localuri şi prăvălii: 

o Consumaţi cu încredere supă de pasăre vege-

tariană. 

o Servim cu frişcă clientela bine bătută. 

o Avem frişcă bătută toată ziua. 

o Nu servim minori sub 18 ani. 

o Nu servim în stare de ebrietate. 

o Avem ciorapi de femei lungi. 

o Lenjeria de corp nu se schimbă! 

o Confecţionam costume de damă la proba a doua. 

o Croim rochii pentru dame de lux! 

o Confecţionam poşete şi genţi şi din pielea clien-

tului. 

o Angajez vânzătoare răcoritoare. 

o Avem ciorapi pentru bărbaţi supraelastici. 

o Vindem scaune pentru copiii cu trei picioare. 

o Nu trimiteţi copii la umplut cu sifoane! 

 

  

   Epitaful unui leneş: Aici continuă să se odihnească... 

 

  

   Inscripţie pe piatra funerară a unei foste vânzătoare la un chioșc: 

de ziare: Revin în 15 minute! 
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Ziceri vesele 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un cap ridicat la putere devine... pătrat! 



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

 590 

  

   O femeie se trezeşte la miezul nopţii plină de sudori.  

   Dimineaţa sudorii au plecat la muncă.  

 

  

   - Serviţi mormoloci în acest restaurant?  

   - Servim pe oricine! Luaţi loc!  

 

  

  - Ospătar, aveţi picioare de broască?  

  -  Nu, aşa merg eu, mai săltat! 

 

  

   Avionul dacă nu zboară - pică, secretara dacă nu pică - zboară! 

 

  

   Pescarul vinde peşte, iar peştele vinde femei... 

 

  

   Pe mulţi moartea îi lasă.... RECI! 

 

  

   La cozonac unii mănâncă stafidele, alţii doar rahatul! 

 

  

   Psihoza siamezului: Fratele său este vitreg! 

 

  

   Era o poveste cu Roşu-împărat, una cu Verde-împărat şi dacă mai 

era şi una cu Galben-împărat, vă spuneam o poveste cu Semafor 

Împărat. 
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   PIRANDA: Măi, bărbate, mai du şi tu copiii la circ. 

   ŢIGANUL: Nu, cine vrea să-i vadă, să vină acasă! 

 

  

   Fetele de azi vor fi mamele de mâine, dacă nu-s atente! 

 

  

   O femeie şi un bărbat stau pe marginea prăpastiei.  

   Femeii îi e cald. Bărbatul îi face vânt. 

 

  

   Pentru a nu i se sparge locuinţă, a scris pe uşă INGINER! 

 

  

   Cum pot fi udemeriştii mereu radicali, când ei sunt ridicaţi mereu 

la putere? 

 

  

   Unul a căzut de la etajul 10. După un timp a căzut şi un smoc de 

păr. Folosea o loţiune pentru căderea întârziată a părului! 

 

  

   - Vecine, ce-a păţit motanul tău, aleargă de pe un acoperiş pe 

altul?  

   - Aseară am fost la medicul veterinar cu el, l-am castrat, iar azi îşi 

anulează toate întâlnirile! 

 

  

   - Dragul meu soţ, tu ai prefera o soţie frumoasă sau una inte-

ligentă? 

   - Nici una, nici alta, eu te prefer pe tine! 
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   La psihiatru:  

   - Deci, de când te crezi găină?  

   - De când eram puişor, domnule doctor! 

 

  

   - Bade, s-au făcut merele în Ardeal?  

   - Alea mari - da, dar alea mici - nu! 

 

  

   Q: Se poate planifica natalitatea? 

   A: Nu, deoarece mijloacele de producţie nu sunt în mâinile 

statului. 

 

  

   Unii oameni îşi leagă o aţă în jurul unui deget, ca să nu uite. 

   Dar şi alţii îşi leagă o funie în jurul gâtului, ca să uite! 

 

  

   Motto. 

   Dacă cineva râde, râzi cu el împreună! 

   Dacă cineva cântă, cântă cu el împreună! 

   Dacă cineva lucrează - lasă-l să lucreze! 

 

  

   - Am o veste bună şi una rea. 

   - Combina-le. 

   - Nevastă-ta ne înşeală. 

 

  

   V-aţi întrebat vreodată de ce vestele anti-glonţ nu au şi gluga? Ar 

fi rezolvat nişte probleme. 
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   - Alo?! Ghicitoarea Mama Omidă? 

   - Da, mânca-ţi-aş! 

   - Ghici cine-i! 

 

  

   La psihiatru: 

   - Am venit pentru nevastă-mea. Are o idee fixă: că cineva vrea să-i 

fure rochiile. 

   - Cum aşa? 

   - Păi, a angajat un individ pentru asta. L-am găsit ieri în şifonier. 

 

  

   Un pacient bine fixat nu necesită anestezie. 

 

  

   La un interviu: 

   - Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră... 

   - M-ar interesa să ştiu cam câţi oameni lucrează în firmă. 

   - În general, cam un sfert... 

 

  

   Anunţ într-o instituţie: 

   ATENŢIE! În caz de incendiu, părăsiți clădirea înainte de a posta 

despre asta pe Facebook! 

 

  

   Oportunistul lasă un bilet pe masa din bucătărie: 

   “Dragii mei Optimişti, Pesimişti şi Realişti,  

   în timp ce voi vă certaţi încercând să demonstraţi dacă sticla este 

pe jumătate plină sau goală, eu am băut-o.” 
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   Un soldat merge la comandantul său şi-i spune: 

   - Permiteţi să raportez! Printre noi sunt poponari! 

   - Pe ce te bazezi când afirmi asta, soldat? 

   - Păi, pe faptul că mi-a dispărut rujul! 

 

  

   Cică o partidă de sex echivalează cu 8 km de alergare! 

   Cine dracu’ aleargă 8 km în 30 de secunde?! 

 

  

   Şoferul autobuzului opreşte între staţii, întoarce capul către 

pasageri şi strigă: 

   - Dacă nici unul dintre voi nu cedează locul doamnei bătrâne care 

stă în picioare, să ştiţi că-i cedez locul meu! 

 

  

   Un bancher discută cu prietenul său:  

   - Îţi închipui, m-am îndrăgostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, 

şansele mele vor creşte dacă îi voi spune că am 50?  

   - Şansele tale vor creşte dacă îi vei spune că ai 80!  

 

  

   Sună telefonul. Ridică receptorul tatăl a trei fete:  

   - Tu eşti, broscuţo?, se aude o voce de bărbat.  

   - Nu.. Eu sunt proprietarul lacului!, răspunde tatăl. 

 

  

   Fiind foarte meticuloşi, englezii au statistici pe baza cărora pot 

prezice câţi oameni vor muri anul viitor.  

   Pe de altă parte, însă, sicilienii pot să precizeze şi câteva nume... 
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   Umor negru la magazinul de mobilă: 

   - Aveţi paturi mici cu picioare înalte? 

   - Da, dar la ce vă trebuie? 

   - Să auzim când cade copilul... 

 

  

   În Bucureşti, un autobuz tocmai se pregătea să închidă uşile şi să 

plece din staţie. 

   Şoferul vede un om alergând disperat spre autobuz şi îl aşteaptă. 

   Omul ajunge şi îl întreabă pe şofer: 

   - Ce maşina e? 

   - DAF!, zise şoferul şi pleacă... 

 

  

   Doi indivizi dormeau pe o bancă în parc. Se apropie poliţistul 

comunitar: 

   - Ce faceţi aici? 

   - Păi eu nu am casă, nu am serviciu, aşa că dorm aici! 

   - Şi tu? 

   - La el în gazda!  

 

  

   Pentru rusificarea noii versiuni Windows au fost cheltuiţi 150 de 

litri de vodcă.  

 

  

   O trupă de poliţişti se adună în jurul şefului. 

   - Atenţiune!, zice şeful, începem operaţiunea! Potriviţi-vă ceasu-

rile. E ora 11.48. Pentru cei care au afişaj digital: beţişor, beţişor, 

scăunel, om de zăpadă... 
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   M-am uitat în calendar. Sfârşitul lumii, 21 decembrie, 2012, pică 

vineri. Deci lucrăm toată săptămâna ca proştii, iar vineri zbang... 

Dar cum rămâne cu weekend-ul?!  

 

  

   Selecţionată de fotbal a Liechtensteinului, împreună cu fanii lor, 

au plecat cu două autobuze la cupa mondială. În ţară a rămas doar 

paznicul! 

 

  

   - Am auzit că ai intrat într-o formaţie de manele! 

   - Da, nu prea mi-au ţinut frânele. 

 

  

   De ce dacă Ion se consideră Napoleon, este internat la spitalul de 

psihiatrie, iar dacă îşi spune Isabella - este numit minoritate 

sexuală?  

 

  

   Afiş într-un bar:  Dacă beţi ca să uitaţi, vă rugăm plătiţi înainte! 

 

  

   Iubirea a fost mai întâi gustată, apoi cântată. 

 

  

   Înainte, oamenii mergeau la mărturisire la un preot. Mai apoi - la 

un psiholog. Acum - toţi îşi pun statusuri pe facebook!  

 

  

   În Sicilia nu există Martorii lui Iehova. Sicilienilor, în genere, nu le 

plac martorii!   
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   La biserică, preotul se întâlneşte cu un tânăr enoriaş:  

   - Ce te aduce la biserică, tinere domn?  

   - Am venit să mă spovedesc.  

   - Nu-i nevoie, ţi-am citit blogul...  

 

  

   Teoria relativităţii. În pat: Este 7 dimineaţa, închizi ochii pentru 5 

minute şi este 8:45. La serviciu: Este 1:30, închizi ochii pentru 5 

minute şi este 1:31.  

 

  

   Directorul unui cimitir suna la reprezentanţă unei firme de moto-

ciclete: 

   - Câte motociclete aţi vândut în ultima săptămână? 

   - Cinci bucăţi. 

   - A, înseamnă că unul încă se mai plimba... 

 

  

   Compartiment de tren. Vine naşul: 

   - Bună seara, prezentaţi biletul! 

   Un tip scoate biletul din buzunar şi face prezentările: 

   - Biletul... Domnul controlor. Domnul cotrolor.... biletul. 

 

  

Un motan se plimba pe câmp. O vacă îl întreabă:  

- Aşa mic şi deja ţi-a crescut mustaţa?  

- Şi tu, aşa mare şi tot fără sutien? 

 

  

   Un arab scutură un covor de la etajul 4. Un trecător îl întreabă: 

   - Ce are, nu porneşte? 
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   Un şofer este oprit de un poliţist. Prefăcându-se uimit, şoferul îl 

întreabă pe poliţist: 

   - Mergeam prea repede? 

   - Nu, zburaţi prea jos! 

 

  

   Doi tineri stăteau pe o bancă. După o oră de linişte, băiatul se 

decide să rupă tăcerea: 

   - Nu vrei să mergem la mine în apartament? 

   - Nu aveam de gând, însă m-ai convins! 

 

  

      Chiriaşul, revoltat, îi spune proprietarei:  

      - Ştiţi, m-am resemnat cu faptul că-mi citiţi toate scrisorile. Dar, 

totuşi, aş vrea să nu mai răspundeţi la ele! 

 

  

   Doi purici au câştigat la LOTO 6 din 49. 

   - Tu ce ai de gând să faci cu banii câştigaţi?, întreabă unul. 

   - În primul rând, îmi cumpăr un câine numai al meu. 

 

  

   Un sergent în permisie merge la o prostituată şi o întreabă: 

   - Domnişoară, acceptaţi compania mea pentru 200 euro? 

   - Da!, zice ea. 

   Sergentul se întoarce şi strigă: 

   - Companieeee, inaintee marş! 

 

  

   Anunţ la Mica Publicitate:    

   Caut sponsor pentru publicarea cărţii Cum am devenit miliardar. 
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   La teatru, unde se joacă o piesă poliţistă, o spectatoare sare în 

sus, strigând:  

   - Unde este ucigaşul?  

   O voce din spatele ei îi dă replica:  

   - În spatele dumitale, dacă nu te aşezi imediat. 

 

  

   Într-o frizerie. Frizerul, tăindu-l pe client de vreo două ori, 

încearcă să facă ceva conversaţie:  

   - Aţi mai fost la noi până acum?  

   - Nu, mâna mi-am pierdut-o în război. 

 

  

   Un bătrân se duce la bordel: 

   - Vreau o tânără, dar trebuie să aibă SIDA. 

   - Păi, cum asta?! 

   - Dragă, am auzit că după aia mai ai zece ani. 

 

  

   Iese şeful companiei din biroul său şi strigă în gura mare: 

   - Eu am spus să nu vă văd fumând în timpul orelor de lucru! 

   La care şeful iritat primeşte răspuns: 

   - Dar cine a spus că noi lucrăm? 

 

  

   Nota bene: Pentru a te trezi dimineaţa la timp, deşteptătorul 

trebuie pus nu cu o oră mai devreme, ci pe dulap! 

 

  

   - Ce faci, domnule! M-ai călcat şi mi-ai strivit bătătura. 

   - Şi ţineai mult la ea? 
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   La restaurant, ospătarul îl întreabă pe client: 

   - Să vă pun şi nişte ciupercuţe? 

   - Nu, mulţumesc, mie-mi place să le culeg singur! 

   - Cum doriţi! Pot să vi le risipesc pe podea... 

 

  

   - Medicul mi-a recomandat insistent să încetez chefurile. 

   - Care medic? 

   - Cel de deasupra noastră! 

 

  

   Un poliţist intră într-un magazin de articole electronice. 

   - Aveţi TV color?, întreabă el. 

   - Da, domnule. 

   - Atunci daţi-mi unul verde! 

 

  

   Proştii au noroc, numai că ei nu înţeleg acest lucru! 

 

  

   Un elev din ciclul primar o întreabă pe învăţătoare cum face 

cuvântul tren la feminin, însă aceasta nu ştie răspunsul. Copilul îşi 

întreabă tatăl: 

   - Care e femininul la tren?  

   - Tunel, îi răspunde acesta. 

 

  

   - Un american care trăieşte în Florida poate fi înmormântat la 

New York?  

   - Nu, pentru că trăieşte. 
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   - Ce-i albă şi are 30 cm?  

   - Nimic. Toată lumea ştie că, dacă are 30 cm, este neagră! 

 

  

   - Cum găseşte un cioban o oaie la munte?  

   - Acceptabilă.   

 

  

   La facultatea de biologie, examen despre miriapode. Profesorul 

examinator are un insectar în care sunt doar părţi din insecte: un 

picioruş, o aripioară, o antenă etc. Studentul e rugat să recunoască 

specia. După trei încercări nereuşite, profesorul îl anunţă că are 

nota 2, şi că-l aşteaptă la toamnă. Pleacă studentul supărat, însă 

când să iasă pe uşă, profesorul îl strigă:  

   - Hei, care e numele tău? 

   Studentul băgând un picior pe uşă: 

   - Ghici! 

 

  

   - Cum se cheamă un bărbat inteligent în America?  

   - Turist! 

 

  

   Un proprietar de Trabant, în magazinul de piese. 

   - Pentru Trabantul meu, aş dori două ştergătoare de parbriz! 

   - Este în ordine. Mi se pare că e un schimb cinstit!... 

 

  

   Un tânăr ziarist îi ia un interviu unui călău: 

   - Domnule, nu vă este greu... cu meseria aceasta ? 

   - Ce vreţi? Toată lumea trebuie să trăiască!... 
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   În avion, pilotul către copilot: 

   - Motorul din dreapta merge? 

   - Mergeeee!, sosi răspunsul prompt. 

   - Motorul stânga merge? 

   - Merge şi mai bine, tocmai ne depăşeşte! 

 

  

   - Cum se cheamă un câine fără picioare?  

   - Nu se cheamă, că oricum nu vine! 

 

  

   Atât de mulţi bani am strâns pentru zile negre, încât le aştept cu 

nerăbdare! 

 

  

   - Fi-fi-fiţi bu-bu-bu-bun, u-u-unde se a-a-a-a-află s-s-scoala de-de-

de bâl-bâl-bâlbâiţi? 

   - La ce vă mai trebuie? Observ că va bâlbâiţi foarte bine! 

 

 

   Iarna în pădure, ninge. Un urs se plimbă furios. Rupe un brad, 

apoi dă cu piciorul într-un copac, urlă la lup... Mânios rău de tot! 

Merge şi bodogăneşte: 

   - Ce puii mei mi-a trebuit să beau cafeaua aia în septembrie? 

 

  

   - Peste 50 de ani, ţara noastră va fi foarte bogată! 

   - Ce păcat că noi nu vom mai trăi atunci... 

   - Nu “ce păcat”, ci “pentru că”! 
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Fraze celebre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt înconjurat de animale. (Noe) 
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   Toţi oamenii de valoare au zburat din România. (Henri Coandă) 

 

  

   Viaţa este în continuă mişcare. (Parkinson) 

 

  

   Nu e nimic aşa de important ca să nu pot uita. (Alzheimer) 

 

  

   Viaţa mea e plină de aspiraţii. (un astmatic) 

 

  

   Eu am început rozându-mi unghiile. (Venus din Milo) 

 

  

   Niciodată n-am studiat drept. (Cocoşatul de Notre Dame) 

 

  

   Cred în reîncarnare. (unghia) 

 

  

   Îmi place umanitatea. (un canibal) 

 

  

   Eşti singura femeie din viaţa mea. (Adam) 

 

  

   Mai bine să dai decât să primeşti. (un boxer) 

 

  

   Nu putem trăi numai din amintiri. (Ion Creanga) 
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   Doctore, mă chinuie îngrozitor coloana. (Constantin Brâncuşi) 

 

  

   Prefer rima îmbrăţişată. (Veronica Micle)  

 

  

   Femeile cu picioare lungi sunt cele mai bune la pat. (Procust) 

 

  

   Duc o viaţă regulată; mă culc la şapte, mă scol la şapte. (Albă ca 

Zăpada) 

 

  

   Femeia model trebuie să fie tânără. (Corneliu Baba) 

 

  

   A fost nunta cu dar, dar nu cine ştie ce! (Zamfira)  

 

  

   N-aveţi, cumva, un foc? (Nero) 

 

  

   Şi totuşi, se învârteşte! (Galileo Galilei la un chef) 

 

  

   Suntem rude, dar foarte îndepărtate. (Fraţii Grimm) 

 

  

   De când cu politica, am tras poezia pe linie moartă. (Adrian 

Păunescu) 
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   Justiţia noastră este bolnavă. (un doctor în drept) 

 

  

   Am fost corigent la zoologie şi literatură. (La Fontaine) 

 

  

   Eu sunt o excepţie: mi-am făcut carul vara. (Nicolae Grigorescu)  

 

  

   Am oscilat între Şcoala Ardeleană şi Şcoala Militară. (Petru Maior)  

 

  

   Aria cercului se bucura de o celebritate nemeritată. (Giuseppe 

Verdi) 

 

  

   Noi vrem pământ! (un extraterestru) 

 

  

   Nu intraţi în marile complexe cu soţia. (Freud) 

 

  

   Am picat la ţanc! (Aurel Vlaicu) 

 

  

   Tabloul lui Repin este lipsit de simboluri. (Mendeleev)  

 

  

   Când pun mâna pe un roman bun, nu-l las până nu-l termin. 

(Cleopatra) 
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   Cartea mea de căpătâi este După douăzeci de ani. (Silviu Brucan)  

 

  

   Într-un triunghi conjugal ipotenuza este iubita la pătrat. (Pitagora) 

 

  

   Mă duc să mă caut. (Fiul rătăcitor) 

 

  

   Aştept Ziua Recunoştinţei. (Peneş Curcanul) 

 

  

   Ce mică-i lumea! (Gulliver în ţara piticilor) 

 

  

   Nu-mi fac planuri de viitor. (Nostradamus)  

 

  

   De fapt, la ţară eu n-am vară, ci un văr. (George Topârceanu) 

 

  

   Vrem să ne păstrăm limba şi portul. (Radu Mazăre) 

 

  

   Ca orice om, am fost şi eu la strâmtoare. (Magellan) 

 

  

   Marile cuceriri le-am făcut în moteluri. (Gingis-Han)  

 

  

   Eu stau, tu stai, el stă. (Imnul de stat) 
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   Oştenii mei, astăzi avem exerciţii de tragere. (Vlad Ţepeş)  

 

  

   Americanii s-au obişnuit cu insula în coastă. (Fidel Castro) 

 

  

   Am ajuns în America pentru că m-a trimis nevasta după cartofi. 

(Cristofor Columb) 

 

  

   Forma mea de protest este demonstraţia. (Pitagora) 

 

  

   Nu sunt de acord cu femeile care îşi spionează bărbaţii. (Mata-

Hari) 
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Încurcături de limbă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu pup poala popii, popa pupă  poala mea. 



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

 610 

  

   Duc în bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud 

mac, aud oac, nu e rac, nu-i gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl 

hurduc. E tot drac.   

 

  

   Cum arată ziua unui român obişnuit?  

   Se trezeşte de dimineaţă din cauza unor bubuituri: se crapă de 

ziua!  

   O caută pe nevastă-sa prin pat şi n-o găseşte: o furase somnul!  

   Se duce la baie şi se uită în oglindă, dar oglinda se face ţăndări: 

aruncase o privire!  

   Se uită într-un ciob de oglindă şi se vede tot tăiat pe faţă: îl tăia o 

pişare!  

   Pleacă la serviciu şi pe drum vede două tipuri de oameni: unii care 

scădeau în înălţime (pe ăia îi rodeau pantofii!) şi alţii care dispăreau 

pur şi simplu (pe ăia îi fura peisajul!).  

   Ajunge la servici şi îşi vede toţi colegii lipiţi de tavan: purtau 

discuţii la nivel înalt!  

   La un moment dat, se dezlipesc şi cad toţi deodată: căzuseră de 

comun acord!  

   Se enervează şi pleacă de la servici.  

   Pe drum, îl vede pe unul lipit de asfalt şi vreo doi care trăgeau de 

el să-l dezlipească: era sărac lipit pământului!  

   Mai încolo, îl vede pe unul căruia îi cădeau urechile, nasul, ochii: 

era putred de bogat!  

   Se hotărăşte să se sinucidă şi se aruncă de pe un pod în apă; apele 

se dau la o parte şi cade pe uscat: nu era în apele lui!  

   După aceea, se hotărăşte să se îmbete; merge într-un bar, dar 

intră cu capul tăiat în două: făcuse cum îl tăiase capul!  

   Mai apoi se auzi o bubuitură: căzuse seara! 
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   Capra calcă-n piatră, piatra crapă-n patru, crape capul caprei în 

patru precum a crăpat piatra-n patru!  

   

   Un sas cu glas de bas cam gras şi ras pe nas sta la taifas de-un 

ceas la parastas despre un extras din pancreas.   

   

   Capra neagră calcă-n clinci. Clinciul crapă-n cinci, crape capul 

caprei-n cinci, precum a crăpat clinciu-n cinci! 

  

   Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi sasul coseşte. Şi-n sus şi-n 

jos de casa sa, coseşte sasul şi-n şosea. Şi şase case Saşa-şi ştie. Ce 

şansă!, Saşa-şi spuse sieşi. 

 

  

   Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostâr-

căreau şi alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostâr-

cărească de cocostârcăria lui.  

 

  

   Un om de afaceri indian îşi vizitează un prieten chinez internat în 

spital. 

   - Li kai yang qi guan..., spune într-una bolnavul cu voce pierită. 

   Omul ar vrea să-l ajute, dar nu vorbeşte mandarina.  

   - Li kai yang qi guan, mai spune pacientul, apoi îşi dă duhul. 

   În acelaşi an, afaceristul se duce cu treburi la Shanghai şi află, în 

fine, ce înseamnă Li kai yang qi guan: Dă-te jos de pe tubul meu de 

oxigen! 
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   DEX: Scarabeu, s.m. = cetăţean ce locuieşte la bloc, la scara B. 

 

 

   Germana este simplă. O persoană cunoscătoare a limbii latine şi 

obişnuită cu declinarile o învăţa fără mari dificultăţi. Profesorii de 

germană spun acest lucru la începutul fiecărui ciclu de studii.  

   Se trece, apoi la iniţierea în der, die, das, den, des, dem etc. şi din 

nou se reaminteşte că tot restul este de o logică elementară. 

   Ca să ilustrăm aceste afirmaţii, să luăm un exemplu practic. Pen-

tru început, să deschidem Manualul de Limba Germană. Este un 

volum minunat, cu coperţi cartonate, publicat la Dortmund şi care 

povesteşte despre obiceiurile hotentoţilor (în germană: Hotten-

totten - observaţi cât e de simplu!). 

   În carte se relatează cum cangurii (Beutelratten) sunt prinşi şi 

închişi în cuşti (Kotter), acoperite cu o ţesătură (Lattengitter) care 

să-i ferească de ploi. Aceste cuşti se numesc în germană 'cuşti 

acoperite cu pânză' (Lattengitterkotter) şi, atunci când conţin un 

cangur, ele sunt numite Lattengitterkotterbeutelratten. 

   Într-o zi, hotentoţii au arestat un asasin (Attentater) , acuzat că ar  

fi omorât o mamă (Mutter) hotentotă (Hottentottenmutter), având 

un fiu cam prostuţ şi bâlbâit (Stottertrottel). O astfel de femeie se 

numeşte, în germană, Hottentottenstottertrottelmutter, iar asasinul 

ei este un Hottentottenstottertrottelmutterattentater.  

   Poliţia îl prinde pe asasin şi îl închide provizoriu într-o cuşcă pen-

tru canguri (Beutelrattenlattengitterkotter). Dar captivul evadează.  

Imediat, toţi pleacă în căutarea fugarului şi, deodată, un războinic  

hotentot se întoarce strigând: 

   RĂZBOINICUL HOTENTOT: Am prins asasinul (Attentater)! 

   ŞEFUL DE TRIB: Da? Care? 

   RĂZBOINICUL: Pe Lattengitterkotterbeutelratterattentater, răs-

punde războinicul. 
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   ŞEFUL DE TRIB: Cum adică, asasinul din cuşca de canguri acoperită 

cu pânza? 

   RĂZBOINICUL HOTENTOT: Păi, pe Hottentottenstottertrottelmut-

terattentater (asasinul mamei hotentote a copilului prostuţ şi 

bâlbâit). 

   ŞEFUL DE TRIB: A, da! Puteai să zici de la început că l-ai prins pe 

Hottentottenstottertrottelmutterlattengitterkotterbeuterattentater 

   QED: După cum vedeţi, limba germană este o limbă extrem de 

simplă. 

 

  

   Un bărbat e adus în faţa judecătorului pentru că a omorât-o pe 

soţia lui. 

   - Fapta dumneavoastră este abominabilă. Dacă aveţi intenţia ca 

tribunalul să nu vă condamne la închisoare pe viaţă, trebuie să ne 

expuneţi motive cât de cât plauzibile care să vă poate reduce 

pedeapsa. 

   - Domnule judecător, soţia mea era aşa de proastă, încât nu am 

putut să mă controlez şi a trebuit să o arunc de la balcon. 

   - Declaraţia dumneavoastră este o obrăznicie nemaiauzită şi dacă 

nu doriţi ca juraţii să vă condamne, înainte să continuăm procesul 

trebuie să aveţi argumente cu adevărat plauzibile. 

   - Păi, să vă povestesc. Locuim într-un bloc cu 10 etaje, la ultimul 

etaj, şi la parter locuieşte o familie de pitici.  

   - În ziua respectivă i-am spus soţiei: 

   - E teribil să fii pitic. Săracii vecini de la parter, toţi sunt aşa mici! 

   - Da, răspunde soţia, sunt o adevărată specie de pirinei. 

   - Pigmei ai vrut sa spui! 

   - Nu, pigmei e ceea ce are omul în piele şi de la care se alege cu 

pistrui. 

   - Aia se numeşte pigment. 

   - Mă laşi? Pigment e chestia aia pe care scriau vechii romani. 
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   - Ăla se numeşte pergament. 

   - Cum poţi dragă să fii aşa de incult? Pergament e când un scriitor 

publică o parte din ce a scris. 

   - Domnule judecător, vă închipuiţi că mi-am înghiţit cuvântul 

„fragment“, ca să nu mai continui discuţia asta aberantă. M-am 

aşezat pe fotoliu şi am luat un ziar să-l răsfoiesc. Nici nu m-am 

aşezat bine, că apare soţia mea lângă mine cu o carte în mână şi îmi 

spune: 

   - Uite dragă, asta e ceea ce scrie un scriitor şi se numeşte carte, 

dacă nu aveai idee ce e aia. Ia şi citeşte Veranda de la Pompadur. 

Iau cartea în mână şi îi spun “Draga mea, asta e o carte în limba 

franceză, Marchiza de Pompadour, nu trebuie să interpretezi 

numele în română. 

   - Asta e bună, dragă, îmi dai tu lecţii de franceză, mie, care am 

făcut meditaţii cu un vector de la facultate! 

   - Ăla nu se numeşte vector, se numeşte lector. 

   - Eşti prost, Lector a fost un erou grec din antichitate. 

   - Ăla a fost Hector şi era troian. 

   - Hector e unitatea de măsură a suprafaţei, blegule... 

   - Ăla e hectar, draga mea. 

   - Mă uimeşti cu incultura ta. Hectar e o băutură a zeilor. 

   - Ăla se numeste nectar, spun eu, oftând din adâncul sufletului. 

   - Habar nu ai, eu ştiu sigur că era şi o melodie pe tema asta, pe 

care o cântau două prietene în duo. 

   - Nu se spune duo, se spune duet. 

   - Mă scoţi din sărite, cum dracu de eşti aşa de încuiat? Duet e 

când doi bărbaţi se bat cu săbiile. 

   - Ăla se numeşte duel. 

   - Pe dracu’, duel e gaura aia neagră din munte de unde apare 

trenul. 



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

 615 

   - Domnule judecător, aveam tunel pe limbă, dar am simţit ca mi 

se face negru în faţa ochilor şi nu m-am mai putut stăpâni şi am 

aruncat-o pe geam. 

   Linişte în sală... Judecătorul ia ciocănelul de pe masă, loveşte cu el 

puternic şi spune: 

   - Eşti liber, a fost un caz clar de legitimă apărare. Eu o aruncam 

deja de la Hector. 

 

  

   La isorie, profesorul zice: 

   - Sub această fotografie scrie “Iobagi cântând” şi trebuie să vă 

mândriţi cu asta! 

   Ora următoare, extemporal: 

   - Cum se numeşte fotografia aceea? 

   Un elev scrie: “I-o bagi cântând”. 

 

 

   Un arab intră într-un bar, în New York şi comandă la bar. 

   ARABUL: Ahrem bahra mahji Coca Cola! 

   BARMANUL (foarte nelămurit): Un pahar mare şi rece - cu ce? 

 

  

Cum te numeşti? Întreabă medicul. 

 - Popopopa Mamamamarin. 

 - Eşti bâlbâit? 

 - Nu, tata era bâlbâit, iar ăla care mi-a scris certificatul era un 

cretin. 

 

  

   - Precum vedeţi, nu vedeţi nimic. De ce nu vedeţi nimic, veţi 

vedea îndată! 
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   Un tip la restaurant: 

   - Dați-mi mâncarea cea mai bună care o aveți pe meniu astăzi! 

   - Limbă de vită cu măsline e bine? 

   - Vai ce scârbos, să mănânci ceva care a fost în gură la altcineva! 

Mai bine dați-mi un ou fiert! 

 

  

   Ion o viola pe Maria. 

   MARIA: Ajutoooor! 

   ION: Taci, fă, că mă descurc şi singur! 

 

  

   La grădiniţă, Gigel şi Miruna: 

   - Închipuie-ţi... am găsit acasă sub sofa un prezervativ! 

   - Nu mai spune! Dar ce este aceea o sofa? 

 

  

   Într-o dimineaţă, un rus se trezeşte şi vede pe fereastră americani 

cu tancuri pe străzile din Moscova: Fericit, iese afară şi strigă: 

Freedom!, Freedom! 

   Un soldat îi răspunde: Niet Freedom, Halloween! 

 

  

   - Alo! 

   - Greşeală, Ali! 
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Meditaţii la marginea paradoxului 
 























































Omul nu e făcut să muncească!  

Dovada: faptul că oboseşte.
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Legea lui Franko privind locul de muncă 

   Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie.  

 

  

Prima capcană a geniului 

   Niciun şef nu va păstra un subaltern care are dreptate tot timpul. 

 

  

Legea lui Raphel referitoare la afaceri 

   Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet. 

 

  

Legea lui Otto 

   Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când şeful trece pe la 

biroul tău. 

 

  

Legea lui Chapman 

   Dacă nu poţi să-ţi termini treaba în primele 24 de ore, lucrează 

noaptea. 

 

  

Regulile lui Harry 

 Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină 

îngrijorată. 

 Dacă şeful e idiot, lasă-l s-o afle de la altul.  

 Poţi să te duci oriunde, dacă ai o mină serioasă şi duci cu 

tine un dosar. 

 Telefonul nu sună niciodată când nu ai nimic de făcut. 
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Codul Muncii la români: 

1. Ne naştem obosiţi pentru a ne odihni. 

2. Munca l-a creat pe om, dar nici lenea nu l-a omorît. 

3. Dacă vezi un coleg odihnindu-se, ajută-l. 

4. Dacă ţi se face chef să te apuci de muncă, stai jos, 

odihneşte-te şi o să-ţi treacă. 

5. Ce poţi face azi nu lasa pe mâine, ci pe poimâine sau 

răspoimâine, că poate nu mai este nevoie. 

6. Un lucru care nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu 

merită să te mai ocupi de el. 

7. Munca e sănătate curată, deci să o lăsăm pentru cei mai 

bolnavi ca noi. 

8. Munca îl înnobilează pe om; societatea noastră nu mai are 

nevoie de nobili, căci a trecut vremea lor. 

9. Cine se scoală prea de dimineaţă doarme prea puţin, e 

obosit şi cască toată ziua. 

10. Cine nu munceşte nu greşeşte, iar cine nu greşeşte merită 

promovat. 

11. Oricât te-ai strădui, cineva va munci mai puţin decât tine şi 

va câştiga mai mult. 

12. Serviciul nu e crâşma să stai toată ziua în el, aşa că mai du-

te dracului acasă. 

13. Cel care munceşte toată ziua nu mai are timp să câştige. 

 

  

   În vin e puterea. 

      În bere e sănătatea. 

         În coniac e distincţia. 

            Iar în apă sunt microbii! 

 

  

   Un canibal: Toţi oamenii sunt buni. 
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   Au fost odată patru personaje: Fiecare, Cineva, Oricine şi Nimeni. 

   Trebuia efectuată o muncă importantă şi au rugat pe Fiecare să ia 

parte. Fiecare era convins că Cineva se va ocupa, Oricine ar fi putut 

să o facă, dar Nimeni nu a făcut-o. Aflând acest lucru, Cineva se 

supără, pentru că responsabilitatea revenea la Fiecare. Fiecare 

credea că Oricine ar putea să o facă, dar Nimeni nu-şi dădea seama 

că Fiecare se sustrăgea. 

   La sfârşit, Fiecare critică pe Cineva, în timp ce Nimeni nu făcuse 

ceea ce Oricine ar fi putut să facă. 

 

 

   NIVELUL ÎNTÂI. Iei în maşină o autostopistă, o fată tânără şi 

frumoasă, de altfel motivul pentru care ai oprit. La scurt timp, fata 

leşină în maşină şi te abaţi din drum, cu viteză, spre primul spital. 

Această situaţie este stresantă. 

   NIVELUL AL DOILEA. La spital, medicii îţi spun că fata este 

însărcinată, acesta este motivul pentru care a leşinat, şi te felicită 

că vei fi tătic. Le spui că nu tu eşti tatăl, dar fata susţine, totuşi, că 

numai tu poţi fi! Situaţia devine şi mai stresantă. 

   NIVELUL AL TREILEA. Ceri un test ADN să demonstrezi că nu tu 

eşti tatăl. La finalul testelor, doctorul îţi spune că eşti infertil şi cel 

mai probabil aşa te-ai născut. Eşti foarte stresat, dar, totuşi, simţi o 

oarecare uşurare. 

   NIVELUL AL PATRULEA. Nu pentru mult timp. Te îndrepţi spre 

casă. Tot drumul, te gândeşti la cei trei copii ai tăi, care te aşteaptă 

acasă, împreună cu soţia. Cât de stresat eşti acum? 

 

 

   Componentele electronice funcţionează cu fum. Cum a ieşit fumul 

din ele, cum nu mai funcţionează.    
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   Cristofor Columb nu ar fi descoperit niciodată America dacă ar fi 

fost căsătorit, din cauza întrebărilor pe care i le-ar fi adresat soţia.  

Unde te duci?  

Cu cine?  

De ce?  

Cu ce?  

Ca să descoperi ce?  

De ce tu?  

Eu ce fac dacă pleci?  

Pot să vin cu tine?  

Când te întorci?  

 Ce îmi aduci?    

   Iar apoi, bosumflată, soţia lui Columb nu s-ar fi oprit aici. Ar fi 

putut continua astfel: Se pare că ai un adevărat plan! De ce? Nu mă 

minţi! De ce îţi faci asemenea planuri? Văd că sunt din ce în ce mai 

multe în ultimul timp. De ce? Te părăsesc! Nu mă mai întorc nicio-

dată. De ce nu mă opreşti? Nu înţeleg de ce e atât de importantă 

chestia asta cu descoperirea. Şi de ce nenorocita aia de regină îţi dă 

toate vasele alea? E mai frumoasă ca mine? De ce te gândeşti şi nu 

răspunzi? Întotdeauna călătoreşti şi iar călătoreşti... Nu pot să în-

ţeleg ce naiba vrei să descoperi! 

 

  

   Pesimistul vede într-un tunel întunericul, optimistul vede lumina 

de la capătul lui, realistul vede luminile trenului care vine, iar 

mecanicul de locomotivă vede trei idioţi pe şine. 

 

  

   Necăjit, un muncitor se întreabă în faţa fabricii: 

   - Eu proprietar, eu producător... De ce dracu’ m-am dat afară? 
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   Dacă cineva râde - râzi împreună cu el! 

   Dacă cineva cântă - cânta împreună cu el! 

   Dacă cineva lucrează - lasă-l să lucreze! 

 

 

   Stau şi mă gândesc: oare e întâmplător faptul că tot ce 

denumeşte ceva care te enervează, te pune în pericol, sau te 

distruge, pare a fi FEMININ? Iar apoi, tot ce ne alină, ne bucură şi 

ne mai dă un ţel în viaţă este de natură MASCULINĂ? 

   Voi, femeile, sunteţi O ploaie, O zăpadă, O grindină, O furtună. 

   Noi suntem UN soare, UN timp frumos, UN paradis. 

   Stau şi mă uit, chiar nu aveţi noroc: O bucătărie, O veselă, O 

mătură, O căldură, O mizerie.  

   Noi suntem UN repaus liniştit într-UN fotoliu confortabil, citind 

destinşi UN ziar şi ascultând UN jurnal, asta dacă nu veniţi voi să 

semănaţi O discordie sau să ne faceţi O şicană. 

   Voi, femeile, vă daţi mari că aveţi O telecomandă, dar priviţi la UN 

televizor, unde noi alegem UN post pe care îl dorim. 

   În trecut, pentru a face calcule aveaţi O numărătoare prăpădită, 

acum bărbaţii au inventat UN calculator.  

   Voi puteţi avea O carte de credit, dar aceasta nu înseamnă nimic 

fără UN cont.  

   Ce poate provoca O problemă care se poate transforma într-O 

catastrofă?  

   O eroare de pilotaj, O pană de benzină, O proastă vizibilitate, O 

întrerupere de curent. 

   Voi pentru a ne înrobi doriţi O căsătorie, dar există şi eliberarea, 

care este UN divorţ.  

   Este limpede că limba romană a fost inventată de UN bărbat, care 

nu v-a avut deloc la suflet. 
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   Câinele este cel mai bun prieten al bărbatului, în orice caz, mult 

mai bun decât nevasta. Să enumerăm câteva probe. 

Cu cât întârzii mai mult, cu atât câinele se bucură mai tare 

când te vede; 

Câinii nu fac vreun caz din asta dacă îi chemi cu alt nume 

de câine; 

Câinilor le place când laşi o grămadă de lucruri pe podea; 

Părinţii câinelui nu te vizitează vreodată; 

Câinii accepta că trebuie să ridici glasul ca să-ţi argumen-

tezi punctul de vedere; 

Câinii te găsesc amuzant când eşti afumat; 

Câinilor le place să meargă la pescuit şi la vânătoare; 

Un câine n-o să te scoale nici o dată în miezul nopţii ca să 

te întrebe: “Dacă eu mor, o să-ţi iei alt câine?”; 

Dacă un câine are pui, tu poţi să pui anunţ în ziar şi să-i dai 

la cineva; 

Un câine o să te lase să-i pui zgarda cu vignete cu numele 

lui fără să-ţi zică: “Perversule!”; 

Dacă un câine miroase alt câine pe hainele tale, nu se 

supără. Găseşte chestia asta interesantă! 

   Şi în sfârşit, dar nu în ultimul rând, 

Dacă un câine pleacă, n-o să ia jumătate din ce-ai agonisit! 

   Pentru cine mai are îndoieli, este bine de făcut următorul 

experiment:  

Încuie câinele şi nevasta pentru o oră în garaj. Pe urmă, 

descuie uşa şi vezi cine se bucura că te vede. 

 

  

   Anunţ într-o cantină pentru studenţi: “Stimaţi studenţi! Nu 

aruncaţi mâncarea pe podea, trei câini au murit deja”. 
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    În avion, un domn şi o fetiţă. 

   Domnul zice: - Ce-ar fi să stăm de vorbă?, se pare că timpul trece 

mai repede conversând. 

   - Bine, zice fetiţa, închizând cartea pe care abia o deschisese, des-

pre ce aţi dori să vorbim? 

   - Păi, zice domnul, o temă interesantă ar fi despre fizica atomică, 

nu crezi? Şi surâde superior. 

   - De acord, dar întâi vreau să vă întreb ceva: O vacă, un cal şi o 

oaie mănâncă acelaşi lucru - iarbă, dar oaia excretă nişte biluţe, 

vaca o plăcintă, iar calul nişte mingi uscate. Cum vă explicaţi feno-

menul? 

   - Habar n-am, zice domnul, derutat. 

   - Atunci cum vreţi să vorbim despre fizica atomică, dacă nici des-

pre căcat nu ştiţi nimic?! 

 

  

   Prin ce se deosebeşte un investitor de speculant? 

   Speculantul cumpără ieftin şi vinde la un preţ mai ridicat. 

   Investitorul cumpără scump şi nu poate vinde. 

 

 

   O femeie se ruşinează tare de cinci ori în viaţă: 

a. prima oară - când îşi pierde fecioria; 

b. a doua oară - când îşi înşeală soţul prima dată; 

c. a treia oară - când îşi înşeală soţul a doua oară; 

d. a patra oară - când primeşte bani prima dată; 

e. a cincea oară - când ar da bani, dar n-are cui. 

   Un bărbat se ruşinează tare numai de două ori în viaţă: 

a. prima dată - când nu poate a doua oară; 

b. a doua oară - când nu poate prima dată. 
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   Când femeia e gravidă, toată lumea pune mâna pe burta ei şi o 

felicită, dar nimeni nu pune mâna pe penisul bărbatului să-i spună: 

“Bună treabă!”.  

   Morala: Munca grea nu e niciodată apreciată...   

 

  

   Se spune că, în deşert, nisipul este atât de fierbinte încât poţi să 

prăjeşti ouă pe el. 

   Din cauza asta, cămilele au picioare atât de lungi. 

 

  

   Scriitorul brazilian Fernandes Millor a lansat o dezbatere publică 

cu tema: Care este diferenţa dintre “politician” şi “hoţ”?  

   Un anume răspuns i-a sărit în mod special în ochi. 

   “Diferenţă dintre un politician şi un hoţ este că pe primul îl aleg 

eu, în timp ce al doilea mă alege el pe mine. Am nimerit-o?". 

   Iar replica lui Millor fu doar: “Stimate domn, sunteţi un geniu. 

Sunteţi singurul care a reuşit să găsească o diferenţă între cei doi”. 

 

  

   Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex masculin: 

a. Au o grămadă de date, dar totuşi nici o idee; 

b. Un model mai bun este tot timpul în aşteptare; 

c. Arată frumos şi lucesc până le aduci acasă; 

d. Este necesar tot timpul să ai o 'copie de rezervă'; 

e. Fac orice doreşti, numai să ştii să apeşi 'butoanele 

potrivite'; 

f. Partea cea mai bună în a avea pe oricare din ele 

sunt jocurile pe care le poţi juca; 

g. Luminiţele sunt aprinse, dar nu-i nimeni acasă; 

h. Mărimea contează! 
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   Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex feminin: 

a. Aud ce le zici, dar nu înţeleg ce vrei să spui; 

b. Întrebi care e problema şi îţi răspund: 'niciuna'; 

c. Pot produce rezultate greşite cu o viteză ameţi-

toare; 

d. Te conving să duci gunoiul; 

e. Fac acelaşi lucru de ani de zile şi dintr-o dată e 

greşit. 

   

  

   Dacă este făcut din flori şi mă-sa e o poamă, înseamnă că e 

vegetarian? 

 

  

   - Părinţii mei au înnebunit, spune o puştoaica de 16 ani prietenei 

sale. Dintr-o dată, le place cum mă îmbrac, cum mă port, mi-au dat 

voie să mă tatuez şi, de atunci... viaţa nu mai are nici o atracţie 

pentru mine! 

 

  

   Să fiu cuminte?, se întreabă adultul.  

   De mic îl vedeam pe Tarzan plimbându-se dezbrăcat. Cenuşăreasa 

venea acasă la 12 noaptea. Pinocchio zicea minciuni. Aladin era hoţ. 

Batman mergea cu 320 km la oră. Albă ca zăpada locuia cu 7 

bărbaţi. Popeye fuma şi era tatuat. Pacman alerga într-o sală 

întunecată cu muzică electronică mâncând pastile care-l agitau.  

   Prea târziu! Nu e vina mea, este vina copilăriei mele! 
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Celerităţi şi celebrităţi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se întoarce Bin Laden acasă după toată treaba 

cu atentatele şi întreabă:  

- Băi,  m-a căutat cineva? 
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   Dumnezeu se hotărăşte să distrugă Pământul. După ce s-a hotărît, 

a chemat la el pe cei mai importanţi oameni de pe planetă: Obama, 

Putin şi Bill Gates. După de au ajuns toţi la El, Dumnezeu le zice: 

   DUMNEZEU: Eu m-am hotărât să distrug Pământul. Voi trebuie să 

vă duceţi pa Pământ şi să le ziceţi celorlalţi oameni. 

   Cei trei se întorc cu multe gânduri pe Pământ. Obama şi Putin 

cuvântează naţiunilor sale: 

   OBAMA: Americani, am fost la Dumnezeu şi am venit cu două 

veşti, una rea, alta foarte rea. Vestea rea este că m-a chemat 

Dumnezeu la el. Vestea foarte rea este că Dumnezeu va distruge 

Pământul! 

   PUTIN: Supuşi, am fost într-o vizită de lucru la Dumnezeu şi am 

venit cu două veşti, una groaznică, alta oribilă. Vestea groaznică îi 

că am rămas fără vodcă! Vestea oribilă este că Dumnezeu vrea să 

distrugă Pământul! 

   Bill Gates convoacă o întrunire cu acţionarii Microsoft şi le 

vorbeşte. 

   BILL GATES: Am două veşti, una bună, alta extraordinar de bună. 

Vestea bună: Dumnezeu mă consideră unul dintre primii cei mai 

puternici trei oameni de pe planetă! Vestea extraordinar de bună 

este că nu mai trebuie să reparăm Windows-ul, pentru că 

Dumnezeu vrea să distrugă Pământul! 

 

  

   Soluţii MicroSoft. 

   Bill Gates, un electrician şi un mecanic într-o maşină pe o auto-

stradă în deşert. Se strică maşina. 

   MECANICUL: Nici o problemă, cred că e ceva la motor, o repar eu. 

   ELECTRICIANUL: E ceva la instalaţia electrică. O repar eu. 

   BILL GATES: Eu am o idee mai bună. Deschidem uşile, ieşim afară, 

intrăm înăuntru, închidem uşile şi merge. 
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   Papa şi Bill Clinton mor în acelaşi timp, şi dintr-o eroare de 

programare, Papa ajunge în iad şi Clinton în rai. După trei zile, Papa 

vorbeşte cu Dumnezeu şi îi demonstrează că s-a comis o eroare şi 

Dumnezeu cade de acord cu Papa să îl trimită pe el în rai şi să îl 

aducă pe Bill în iad.  

   Pe scara rulantă între rai şi iad se întâlneşte Bill Clinton cu Papa.  

   PAPA: Măi, Bill, să ştii că sunt fericit că s-a rezolvat problema şi 

pot să ajung în rai să o văd pe Fecioara Maria!  

   CLINTON: Papa, ai întârziat o zi... 

 

  

   Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, vizitează un combinat 

siderurgic. Spre surprinderea patronului, Sarkozy îl îmbrăţişează 

prieteneşte pe angajatul său, Morton. Acelaşi lucru fac şi Obama şi 

Putin când vizitează, la rândul lor, combinatul. Fără să se arate 

impresionat, patronul îi spune lui Morton: 

   - Pun pariu că pe Papă nu îl cunoşti! 

   - Jucăm golf împreună, zice Morton. 

   Uluit, patronul plăteşte o călătorie la Vatican. În timp ce Papa 

binecuvântează mulţimea, Morton dispare. 

   Curând, reapare alături de Papă. În acel moment, doi chinezi îl bat 

pe umăr pe patron şi îl întreabă: 

   - Cine e omul în alb de lângă Morton? 

 

  

   În deşert, rămân fără mâncare Gorbaciov, Bush şi Ceauşescu. Ce 

le trece lor prin cap? Să taie câte o parte din ei şi să o mănânce. 

   În prima zi, mănâncă ei o mână de-a lui Gorbaciov. 

   A doua zi, un picior a lui Bush. 

   A treia zi, îi vine lui Ceauşescu o idee: 

   - Ce-ar fi să trecem pe lactate! 
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   Un ins, beat turtă, stă pe bordură în faţa unui bar. Un străin vrea 

să îl ridice. Insul îi spune: 

   - Hei! Ştii tu cine-s eu? 

   - Nu! Cine? 

   - Isus Cristos! 

   Străinul nu-l crede, însă insul ţine morţiş să i-o dovedească.  

   - Vino cu mine!, îi spune insul, intrând în bar, cu străinul după el. 

   Barmanul îl vede pe beţiv şi zice supărat: 

   - Isuse! Iar eşti aici... 

 

  

   Toţi oamenii de ştiinţă se jucau de-a v-aţi ascunselea în rai. 

   Se pune Einstein şi începe să numere. 

   Toţi se ascund pe unde găsesc, numai Newton ia o cretă, trasează 

un pătrat cu latura de 1 m şi se aşează în mijlocul lui. 

   După ce termină de numărat, Eistein se întoarce şi, bineînţeles, îl 

vede pe Newton. 

   EISTEIN: Te-am văzut. Tu eşti Newton. 

   NEWTON: Îmi pare rău, dar nu sunt eu. 

   EISTEIN: Cum adică nu eşti tu? Te cunosc foarte bine. Eşti 

Newton.  

   NEWTON: Ia priveşte mai atent. Ce vezi? 

   EISTEIN: Tu în mijlocul unui pătrat cu latura de 1 m. 

   NEWTON: Păi şi ce înseamnă Newton pe metru pătrat? 

   EISTEIN: Pascal. 

   NEWTON: Păi vezi, el e! 

 

  

   Moare Billy Gates şi ajunge la Sf. Petru. Acesta, uitându-se la el, îi 

zice să aleagă unde vrea să meargă, în rai sau în iad. Billy îi spune 

să-i arate cum e în fiecare.  
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   Petru îi arata raiul: muzică, sfinţi, plictiseală. Petru îi arată iadul: 

femei goale, băutură, muzică. 

   Billy îşi zice că toată viaţa a stat pe uscat, măcar acum să se 

distreze şi el. Îi spune lui Sf. Petru că alege iadul.  

   Sf Petru îl trimite acolo şi Billy dă de Dracu şi ajunge în cazanul cu 

smoală. Billy urlă din cazan către Petru: 

   BILLY GATES: Ce-i Sfinte, asta nu-i ce mi-ai arătat tu! 

   SFÂNTUL PETRU: A, da, aia era o variantă demo!  

 

  

   Moare Bill Clinton şi ajunge în iad. Ca fost şef de stat, Lucifer îi 

oferă şansa să îşi aleagă singur o pedeapsă. Astfel încep să viziteze 

camerele de tortură. 

   În prima cameră era Hitler legat de un stâlp, iar diavolii aruncau 

pe el acid sulfuric. Clinton spune că nu-i convine această pedeapsă, 

pentru că-i prea crudă. Lucifer îi mai da o şansă.  

   În a doua cameră, era Mao într-un cazan mare cu smoală. Normal, 

refuză şi această pedeapsă. Mai are o şansă. 

   În a treia cameră, Kenneth Starr, procurorul care a anchetat cazul 

Monica Lewinsky, era legat de mâini şi de picioare, iar Monica, în 

genunchi, în faţa lui, îi făcea sex oral.  

   Clinton foarte fercit spune: 

   - Da, normal, astfel de pedeapsă îmi doresc! 

   LUCIFER: Monica, eşti liberă, ţi-am găsit înlocuitor. 

 

  

   După ce l-au împuşcat pe Ceauşescu, FSN-iştii sunt disperaţi că nu 

ştiu unde să-i îngroape. În România, nici vorbă. Poate vrea Coreea 

de Nord! Nici gând. Atunci China? Nici nu vor să audă de dinozauri 

comunişti. Până la urmă, Israelul acceptă să ofere locul de veci: 

   - Noi îi îngropăm cu plăcere, dar vă avertizăm că am mai înmor-

mântat pe unul şi a înviat după trei zile... 
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   Regina Elisabeta a II-a, George Bush şi Ion Iliescu mor şi ajung în 

iad. După un timp, Elisabeta este cuprinsă de un dor sfâşietor de 

Anglia. 

   - Mi-e dor de Anglia ! Vreau să sun în Anglia să văd ce face lumea 

acolo. 

   Sună regina, vorbeşte cam 5 minute şi apoi îl întreaba pe Diavol: 

   - Cât îţi datorez pentru convorbirea asta? 

   - 5 milioane $. 

   Semnează regina cecul de 5 milioane $ şi se duce la cazanul ei... 

   După cateva momente, Bush ţipă: 

   - E rândul meu! Vreau să sun şi eu să văd ce se întâmplă în Statele 

Unite, ce fac americanii! 

   Sună Obama, vorbeşte cam 10 minute, după care îl întreabă pe 

Diavol: 

   - Cât îţi datorez pentru convorbirea asta? 

   - 10 milioane $. 

   Bush, cu o privire tăioasă, semnează un cec de 10 milioane de $ şi 

se duce la locul lui... 

   Văzând acestea, Iliescu solicită şi el, pe un ton vehement: 

   - Vreau să sun în România, să văd ce fac românii, dacă au scăpat 

de corupţie? Vreau să vorbesc cu miniştrii, cu deputaţii, vreau să 

vorbesc cu toţi!  

   Sună Iliescu în România, stă la telefon vreo două zile, vorbeşte cu 

toate neamurile, cu toţi prietenii, cu toţi deputaţii şi miniştrii... 

   După ce termină de vorbit, se pregateşte să-i plătească Diavolului: 

   - Scuze, am stat cam mult... Cât îţi datorez? 

   - Un dolar! 

   - Poftim?! Doar un amărât de dolar?! 

   - Păi, da, astea-s tarifele. Dacă suni dintr-un iad în alt iad, e con-

vorbire în reţea. 

 



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

 633 

  

   Milosevic şi Clinton călătoresc în Noua Zeelandă fără să ştie unul 

de celălalt. Ajung acolo şi, pe aeroport, se întâlnesc din întâmplare. 

   - Ce mică e lumea!, exclamă Bill. 

   - Nu, ci Serbia e mare!, răspunde Milosevic. 

 

  

   La sfârşitul unei partide de amor cu Bill Gates, soţia îi reproşează: 

   - Acum ştiu de ce ţi-ai pus la firmă numele Microsoft... 

 

  

   Într-o dimineaţă devreme, pe o stradă laterală peluzei de la Casa 

Albă, iese Bill la jogging de dimineaţă, însoţit de bodyguarzi. După 

câteva minute, la un colţ, lângă un copac, stătea rezemată o pros-

tituată, aşteptându-şi clienţii matinali. Văzându-l pe Bill, îi spune: 

   - Mr. President... Hai aici, e doar 10$! 

   Preşedintele dă din mână şi îi răspunde: 

   - Ce zici de 5$? 

   Prostituata îi întoarce fundul. Se întâmplă asta o zi, apoi încă una. 

Într-un weekend, Hillary iese la jogging împreună cu Bill. Acelaşi 

traseu, acelaşi colţ de stradă, aceeaşi prostituată, care începe să-i 

strige din nou oferta. Preşedintele, încurcat, se face că nu vede, la 

care prostituata îi spune, arătând cu degetul spre nevastă-sa: 

   - Vezi ce ai de 5$? 

 

  

   Fiul lui Adrian Minune, la ora de religie. Preotul îl întrebă: 

   - Auzi, mă, tu te rogi? 

   - Nu! 

   - De ce? 

   - Pentru că tata-i miliardar şi nu mai îmi trebuie numic. 
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   Patru soţii de preşedinţi vorbesc despre ce înseamnă un penis în 

limba lor. 

   Soţia lui Tony Blair spune că penisul la ei este un gentleman, se 

ridică de câte ori intră o doamnă. 

   Soţia lui Chirac spune că un penis e ca o cortină, cade după 

terminarea actului. 

   Soţia lui Boris Elţin spune că un penis e ca un patriot, niciodată nu 

ştii dacă te loveşte din spate sau din faţă. 

   La urmă soţia lui Clinton: 

   - La noi, penisul e ca un zvon, deoarece circulă din gură în gură. 

 

  

   Hillary şi Bill Clinton, tineri.   

    - De ce te-ai îndrăgostit de mine?, îl întreabă Hillary pe Bill. 

   - Din cauza ochilor. 

   - Îţi plac ochii mei? 

   - Nu, am vederea proastă! 

 

  

   În inspecţie pe Pământ, Iisus ajunge undeva în Bronx. Lângă nişte  

tomberoane stătea tolănit un boschetar jegos. Îl vede pe Iisus, 

bărbos, îmbrăcat ponosit, îl cheamă la el şi îi oferă un hamburger 

din care mânca. Iisus se uita la boschetar, primeşte mâncarea şi se 

bucură. Vagabondul îi dă o sticlă de whiskey. Iisus e bucurat de aşa 

generozitate de la un amărât, ia sticla şi se aşază lângă el. Vaga-

bondul se uită lung la Iisus şi-i da să fumeze un joint. Iisus e foarte 

încântat de atâta bunătate şi ia un fum şi-i zice:  

   - Hei, eşti un om generos, cum nu credeam că mai există. Numele 

meu este Isus Hristos şi vreau să-ţi îndeplinesc orice dorinţă.  

   Vagabondul se uită liniştit la Iisus şi-i face semn spre joint:  

   - Tare, nu?! 
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   Se zice că Pintea Haiducul era urmărit de poteră. Fuge el ce fuge, 

intră într-o pădure şi vede o casă. Dă buzna în casă şi vede o babă. 

   PINTEA: Babo, mă urmăreşte potera, ascunde-mă undeva! 

   BABA: Ascunde-te sub fustele mele, maică! 

   Vine potera, dă buzna în casă şi-o întreabă pe babă: 

   - Babo, n-ai văzut pe Pintea Haiducul? 

   Cum aude Pintea, o pupă pe babă pe gleznă. 

   BABA: Vai, păcatele mele, ce să văz eu maică, în pustietatea asta? 

   POTERA: Babo, dacă ne minţi te schingium până ne spui adevărul. 

   Cum aude Pintea, o sărută pe Baba pe genunchi. 

   BABA: Vai, maică, dar v-am zis că nu l-am văzut. 

   Pleacă potera, iese Pintea de sub fusta babii şi-i zice: 

   - Babo, dacă stătea potera, cred că te pupăm şi-n cur! 

   BABA: Ba cred că mă pupăi pe sculă, că eu sunt Baba Novac! 

 

  

   Saddam Hussein dă un decret: Nimeni nu se mai pişă pe stradă. 

Cine este prins, va fi executat.  

   După o vreme, iese şi el să vadă cine nu respectă legea. La un colţ, 

vede trei oameni, care îşi făceau necesităţile. Se duce la primul şi îl 

întreabă: 

   SADDAM: Măi, tu ce faci? 

   INDIVID 1: Păi să vedeţi.... Uite ce am scris pe perete! 

   Pe perete scrie: “Sadam este cel mai tare!”, aşa că este iertat. 

Saddam se duce la al doilea: 

   SADDAM: Măi, tu ce faci? 

   INDIVID 2: Păi să vedeţi.... Uite ce am scris pe perete! 

Pe perete scrie: “Moarte la Iran!”, aşa că Saddam îl iartă şi pe 

acesta. Când ajunge la al treilea, acesta zice:  

   INDIVID 3: Domnu’, eu nu ştiu să scriu, dar luaţi-mă de penis şi 

scrieţi ce vreţi! 
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   Războiul dintre Mircea şi Baiazid. 

   Vine Baiazid cu oastea (câtă frunza şi iarba) şi pune un tun pe 

malul Dunării. Mircea vine şi el la Dunăre cu un grup de viteji şi 

înfige un steag în malul opus. Se enervează turcii şi mai aduc două 

tunuri şi le îndreaptă spre români. Mircea mai aduce încă două 

steaguri şi le înfige în mal. Turcii, iritaţi, aduc încă trei tunuri la 

Dunăre. Românii aduc încă trei steaguri şi le înfig în mal. Se ener-

vează turcii rău de tot şi pleacă acasă. 

   După zece ani, se întâlnesc Mircea şi Baiazid într-un bar, la 

Nisipurile de Aur. 

   BAIAZID: Bă, ce-ai vrut să-mi demonstrezi cu steagurile alea? 

   MIRCEA: Că mi se fâlfâie de tunurile tale. 

 

  

   Urmărit de turci, Ştefan cel Mare loveşte calul în spate cu pintenii 

şi-i spune să alerge mai repede. Calul, puţin iritat, îi atrage atenţia 

că nu-i place atitudinea lui şi-i spune să nu-l mai lovească. Aleargă 

calul ce aleargă, iar, după un timp, Ştefan îl loveşte din nou cu 

pintenii: 

   - Mai repede, mai repede!  

   - Mă, Ştefane, nu mă mai lovi, că mă opresc şi te prind turcii! 

   Aleargă calul ce aleargă, după care iar este lovit: 

   - Mai repede, mai repede! 

   Calul, enervat la culme, se opreşte, iar Ştefan este prins de turci. 

Înainte de a fi omorât, ca ultimă dorinţă, Ştefan cere ca să 

vorbească cu calul său. 

   ŞTEFAN: Uite, mă ce mi-ai făcut! Te credeam un cal credincios, 

acum am să fiu omorât! 

   CALUL: Bine, mă, Ştefan, te înţeleg să mă loveşti. Dar în operaţie? 
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   Vadim pleacă la unguri. La graniţă, află că nu mai au voie să treacă 

decât cei care ştiu o baladă ungurească.  

   Când vameşii ajung şi la el, Vadim zice:  

   - Eu ştiu Balada lui Kaşai!  

   Vameşii se uită unul la altul.  

   - Care baladă, mă, că noi nu am auzit de ea.  

   - Dacă vă zic, io că ştiu Balada lui Kaşai! Verificaţi!  

   Se duc vameşii şi întreabă şeful staţiei:  

   - Gyuri, tu ai auzit, mă, de Balada lui Kaşai?  

   - Nu, zice, vedeţi-vă de treabă, n-am auzit de aşa ceva.  

   Iritaţi, vameşii se întorc la Vadim:  

   - Bă, tu faci mişto de noi?  

   - Cine dom’le? Adica eu, român, ştiu Balada lui Kaşai şi voi, unguri, 

şi nu o ştiţi?  

   - Bine. Cânt-o!  

   - K-aşa-i românul când se-nveseleşte,  

     Ca şi stejarul când înmugureeşte... 

 

  

   Un hoţ intră noaptea să fure din apartamentul papal. Cum tocmai 

băga banii în sac aude o voce: 

   - Isus te priveşte! 

   Se uită el în toate părţile şi nu vede nimic. 

   Mai încolo, cum băga bijuteriile în sac, iar aude o voce: 

   - Isus te priveşte! 

   Se uită hoţul şi vede un papagal. Papagalul îi zice: 

   - Pe mine mă cheamă Moise, dar să ştii că Isus te priveşte.  

   Hoţul râde şi întreabă: 

   - Ce tâmpit îşi botează papagalul Moise? 

   Papagalul: 

   - Acelaşi tâmpit care şi-a botezat dobermanul Isus. 
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   Iisus, mergând prin deşert, întâlneşte un bătrân sărman, desculţ, 

cu vederea slabă. 

   ISUS: Ce caută un om bătrân că dumneata în deşert? 

   BĂTRÂNUL: Îmi caut fiul. 

   ISUS: Şi, cum arată fiul dumitale? 

   BĂTRÂNUL: Păi, are urme de cuie în palme. 

   ISUS: Tata! 

   BĂTRÂNUL: Pinochio! 

 

  

   Bin Laden mergea prin deşert. Înaintea sa, o soţie. Se întâlnesc cu 

un alt arab, care îl întreabă: 

   - Ossama, de ce îi permiţi unei femei să meargă înaintea ta, doar 

în lege scrie că femeia trebuie să meargă DUPĂ bărbat? 

   - Scumpule, când se scriau legile, drumurile nu erau minate. 

 

  

   Soldaţii, la raport, afară. Vine comandantul şi spune: 

   - Mai mişcă cineva? 

   O voce din spate răspunde: 

   - Pământul, domnule comandant. 

   - Cine a spus asta? 

   Răspunde din nou vocea: 

   - Galileo Galilei. 

   - Galileo Galilei, un pas în faţă! 

 

  

   Einstein îi spune soţiei sale: 

   - Draga mea, eşti din ce în ce mai atrăgătoare! 

   - Aiurezi! Tu nu vezi cât m-am îngrăşat?! 

   - Păi, tocmai! Cu cât creşte masă, creşte şi forţa de atracţie... 



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

 639 

 

Ghiveci umoristic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tânără, drăguţă, bogată, sexy, fără obligaţii,  

90-60-90, plină de viaţă, pătimaşă, exotică ,  

sălbatică în pat, vând tractor. 
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   Directorul unei foarte mari companii de stat venea la lucru în 

fiecare dimineață cu mășina de servici. Când ajungea la poartă, 

bariera se ridică instantaneu, iar portarul dădea binețe cu multe 

plecăciuni:  

   PORTARUL: Bună dimineața, domnule director! Să trăiți! Să trăiți!  

   Într-o dimineață, ca să-și mai limpezească mintea și să mai scape 

de stres, directorul hotărîște să vină pe jos la servici, mai ales că 

stătea și destul de aproape. Ajunge în dreptul barierei și este văzut 

de portar.  

   PORTARUL: Ce-i bă, pulică, nu mai ești director? 

 

 

   Un iluzionist lucra pe un vapor. De fiecare dată, spectatorii erau 

alţii, aşa că îşi permitea să facă mereu aceleaşi scamatorii. Singura 

problemă era papagalul căpitanului, care încetul cu încetul a 

început să priceapă care sunt trucurile. La un moment dat, s-a 

apucat să dezvăluie secretul în mijlocul fiecărei reprezentaţii.  

   PAPAGALUL: Aaaa, uitaţi, nu e aceeaşi pălărie! 

   Său:  

   PAPAGALUL: Aaaa, uitaţi, florile sunt ascunse sub masă!  

   Ori: 

   PAPAGALUL: Aaaa, uitaţi, are ascunse nişte cărţi în mânecă!  

   Şi aşa mai departe.  

   Iluzionistul se enerva de fiecare dată, dar n-avea ce face. La un 

moment dat, vine o furtună, iar vaporul se scufundă, supravieţuind 

doar iluzionistul şi papagalul. Câteva zile, plutind fiecare pe câte o 

scândură, s-au privit plini de duşmănie, fără să scoată vreun cuvânt. 

Până la urmă, cel mai deştept cedează. 

   PAPAGALUL: Bine, bine, mă dau bătut! Unde Dumnezeu e 

vaporul? 
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   Telefonul sună de zor. O fetiţă ridică receptorul. 

   FETIŢA: Alo? 

   VOCE: Bună, scumpo! Sunt eu, tati. Mami e cumva în apropiere?     

   FETIŢA: Nu, mami e la etaj, în dormitor, cu unchiul Paul.   

   VOCE (după o pauză de uimire): Dar, scumpa mea, tu nu ai niciun 

unchi Paul!                             

   FETIŢA: Oh, ba da, am, şi el e la etaj, în cameră cu mami, chiar în 

acest moment.                                                                    

  O altă scurtă pauză.                                                       

   VOCE: Uf, bine atunci, vreau ca tu să faci ceva pentru mine: lasă 

receptorul pe masă, aleargă la etaj şi bate la uşa dormitorului şi 

strigă la mami: “Maşina lui tati tocmai a intrat în parcare!" 

   FETIŢA: Bine, tati, doar un minut.                                               

   Câteva minute mai târziu, fetiţa vine înapoi la telefon.                   

   FETIŢA: Am făcut ce mi-ai spus, tati.                                            

   VOCE: Şi ce s-a întâmplat, scumpa mea?                                          

   FETIŢA: Ei bine, mami s-a speriat rău, a sărit din pat fără nicio 

haină pe ea,  a început să alerge în stânga şi în dreapta ţipând, apoi 

s-a împiedicat de covor, s-a lovit cu capul de masa de toaletă şi 

acum zace nemişcată!       

   VOCE: O, Doamne! Şi ce poţi să-mi spui despre unchiul tău Paul?                

   FETIŢA: Şi el a sărit din pat, fără haine pe el şi el s-a speriat rău şi a 

sărit  pe fereastra din spate direct în piscină. Dar cred că nu ştia că 

săptămâna trecută aţi scos apa, ca să o curăţaţi. S-a lovit de fundul 

piscinei şi cred că a murit. 

   O foarte lungă pauză.  

   VOCE: Piscină zici? Ce piscină, scumpa mea? Noi nu avem piscină! 

   Încă o pauză. 

   VOCE: Ă... Aveţi numărul 486-5731?                          

   FETIŢA: Nu, cred că aţi greşit numărul! 
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   Un tip se trezeşte cu o tigaie în cap de la nevastă-sa. 

   TIPUL: Asta pentru ce este, dragă? 

   NEVASTA: Ce e cu numele Laura Johnson, scris pe biletul ăsta? 

   TIPUL: A, este numele unui cal pe care am pariat!  

   A doua zi, se trezeşte iarăşi cu o tigaie în cap, şi mai zdravănă. 

   TIPUL: Asta pentru ce mai e, dragă? 

   NEVASTA: Te-a sunat calul! 

 

  

   Un tip se duce la magazin să cumpere o paraşută. 

   - Bună ziua, aş dori o paraşută. 

   - Bine, iată, cea mai bună pentru dumneavoastră. 

   - Şi cum o deschid când sunt în zbor? 

   - Trageţi de trăgaciul verde. 

   - Şi dacă nu se deschide? 

   - Trageţi de cel roşu. 

   - Şi dacă nici după asta nu se deschide? 

   - O aduceţi înapoi şi v-o schimbăm cu alta. 

 

 

   Un tânăr absolvent al secţiei de Management era foarte încântat 

de postul pe care se angajase într-o importantă companie multi-

naţională. În prima zi, sună la bufet, ţipând în receptor:  

   - Adu-mi o cafea! Şi viteeeeeză!  

   La celălalt capăt al firului, răspunde o voce gravă:  

   - Cred că ai format greşit! Ştii cu cine vorbeşti, dobitocule?  

   - Nu, răspunde tânărul angajat.  

   - Eu sunt Directorul General, imbecilule! 

   - Dar tu ştii cu cine vorbeşti, dobitocule? ţipă tânărul. 

   - Nu, răspunse directorul, surprins.  

    Perfect!, îşi spuse tânărul şi închise telefonul. 
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   MANAGERUL: De unde eşti? 

   ANGAJATUL: Din Canada! 

   MANAGERUL: Şi de ce ai emigrat în SUA? 

   ANGAJATUL: Pentru că în Canada sunt numai jucători de hochei şi 

curve! 

   MANAGERUL: A, da? Şi soţia mea e canadiancă! 

   ANGAJATUL: Da?! Şi la ce echipă joacă? 

 

 

   Un tip intră într-un magazin. 

   TIPUL: Aş dori şi eu nişte gulaş! 

   VÂNZĂTORUL: Sunteţi ungur? 

   TIPUL (se enervează): Şi dacă ceream ştrudel, mă întrebai dacă 

sunt neamţ, dacă ceream pui seşuan, mă întrebai dacă sunt chinez 

sau dacă ceream pizza, trebuia să fi fost italian?! 

   - Aaaa, nu! 

   - Şi atunci de ce mă întrebi dacă-s ungur că am comandat gulaş? 

   Vânzătorul se uită împrejur şi desenează un gest larg cu mâinile: 

   - Pentru că aici e magazin de electronice. 

 

 

  Un evreu este anchetat pentru posesia unei sume imense de bani, 

nedeclarate la Fisc.  

  ANCHETATORUL: Cetăţene Rabinovici, de unde luaţi atâţia bani? 

   RABINOVICI: Din noptieră. 

   ANCHETATORUL: Dar cine-i pune acolo? 

   RABINOVICI: Soţia. 

   ANCHETATORUL: Dar ea de unde-i ia? 

   RABINOVICI: Îi dau eu. 

   ANCHETATORUL: Dar dumneavoastră de unde-i luaţi? 

   RABINOVICI: Domnule anchetator, v-am spus doar: din noptieră! 
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   Un arab bătrân trăia în jurul New Yorkului. Ar fi vrut să cultive 

cartofi, dar era singur şi gârbovit. Fiul său studia la Paris, aşa că 

decise să-i scrie un email să-i explice problema.  

   «Dragă Ahmed, sunt foarte trist că nu pot planta cartofi în grădina 

noastră. Sunt convins că dacă ai fi fost aici, m-ai fi ajutat şi am fi 

săpat toată grădină. Al tău, Tata». 

   Ziua următoare primi răspunsul la mail.  

   «Dragă tată, te rog nu te apuca să sapi în grădină. Acolo am as-

cuns CHESTIA. Al tău fiu, Ahmed».  

   La 4 dimineaţa, bătrânul se trezeşte cu CIA, FBI, Armata şi Ran-

gerii în grădină. Caută şi scotocesc fiecare milimetru din grădină, 

dar nu găsesc nimic. Dezamăgiţi însă, pleacă toţi.  

   A doua zi, primeşte arabul un email de la fecior:  

   «Dragă tată, sper că între timp grădina noastră să fi fost săpată să 

poţi cultiva cartofi. Mai mult decât atât nu am putut face pentru 

tine. Al tău fiu, Ahmed». 

 

 

   Şeful pompierilor intră în remiza de pompieri, încet, relaxat, cu 

mâinile în buzunare, fredonând uşor o melodie veselă:  

   ŞEFUL POMPIERILOR: Băieţi, echipaţi-vă încet, încet, sistematic, 

spălaţi maşina cu foarte multă grijă, să arate ca nouă, atenţie la 

toate detaliile, să fiţi prezentabili şi îngrijiţi, luaţi ceva apă, nu prea 

multă, faceţi-vă siesta şi apoi mergeţi la incendiu cu grijă, fără 

viteză mare, fără să stârniţi praful şi să fiţi atenţi la stopuri, la trafic. 

Arde clădirea Guvernului de o vreme. Sunt blocaţi cu toţii înăuntru. 

 

  

   VETERINARUL: Vacile elimină 20% din dioxidul de carbon. 

   VASILE: Deci... vacile poluează? 

   VETERINARUL: Numai alea cu maşină. 
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   Un măcelar vede intrând în magazinul său un câine cu o bancnotă 

de 10 lei şi un bilet pe care scria: “10 antricoate de miel, vă rog!”.  

Amuzat, ia banii, pune antricoatele într-o pungă în gura câinelui, şi 

închide repede magazinul. Îl urmăreşte pe câine şi vede cum 

opreşte la culoarea verde a semaforului, se asigură în ambele 

sensuri şi traversează în staţia de autobuz. Câinele verifică lista cu 

orarul şi se aşază pe bancă. Când autobuzul apare, se uită să 

verifice numărul autobuzului, apoi se urcă. Măcelarul îl urmează 

perplex. După un timp, câinele se aşază în faţă, se pune pe labele 

din spate şi apasă butonul stop. Autobozul opreşte, câinele 

coboară, iar măcelarul îl urmează afară. Câinele aleargă până în faţa 

unei case şi lasă punga la intrare. Se întoarce pe alee, mai face o 

cursă şi lătră către uşă. Şi lătră, şi lătră... Niciun răspuns. Atunci sare 

pe perete, aleargă în jurul grădinii, se bate cu capul de geam, sare şi 

aşteaptă din nou la uşă. Un tip masiv iese înjurând şi bombănind 

câinele.  

   MĂCELARUL: De ce te porţi aşa? Câinele ăsta e un geniu!   

   STĂPÂNUL CÂINELUI: Geniu, pe dracu... Îi a doua oară săptămâna 

asta când îşi uită cheia... 

 

 

   Un european ajunge la un trib izolat din Africa şi şeful de trib îl ia 

să-i arate atracţiile locale.  Într-o vale, mai la dos, era un scaun 

turnant, împrejurul căruia stăteau pe pământ şase negrese 

frumuşele. 

   ŞEFUL DE TRIB: Asta este ruleta noastră africană. 

   EUROPEANUL (nedumerit): Adică? 

   ŞEFUL DE TRIB: Vă aşezaţi pe scaunul turnant, vă învârtiţi şi fata în 

faţa căreia vă opriţi vă oferă o partidă de sex oral. 

   EUROPEANUL (neîncrezător): Şi... care-i riscul? 

   ŞEFUL DE TRIB: Una dintre ele este canibală... 
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   Apel telefonic la o agenţie de fotomodele din capitală. O voce 

piţigăiată spune: 

   - Alo! Agenţia de fotomodele Superstar? 

   - Da. 

   - Aş vrea să ştiu, cât plătiţi pentru o şedinţă foto? 

   - De plătit, plătim foarte bine, dar suntem şi foarte exigenţi. Pri-

mim doar fotomodelele care se încadrează în măsurile 90-60-90. 

   - O, din punctul acesta de vedere, vă asigur că nu sunt niciun fel 

de probleme. La mine coincid întru totul: şi înălţimea, şi vârsta, şi 

greutatea. 

 

  

   - Noaptea trecută, povesteşte un bărbat, am avut un vis minunat. 

Se făcea că eram cu Mimi, singuri într-o barcă pe lac. 

   - Şi? 

   - Şi că am prins un peşte de 5 Kg. 

 

  

   O bătrânică suna la pompieri: 

   - Pisica mea nu vrea să coboare din copac. Veniţi, vă rog, s-o daţi 

jos! 

   - Nu vă faceţi griji. Va sta cât va sta şi va coborî. 

   - Dar dacă nu coboară şi moare de foame, mititica? 

   - Mătuşica, ai văzut vreodată un schelet de pisică în copac? 

 

  

   - Dumneata ai într-adevăr 114 ani, moşulica? 

   - Exact! 

   - Şi ce ai făcut de ai ajuns la o vârstă aşa de înaintată? 

   - Nimic. Am avut răbdare! 
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   La un interviu pentru angajare: 

   - Câţi ani aţi stat la ultimul loc de muncă? 

   - Aproape 20. 

   - Şi de ce aţi plecat? 

   - N-am plecat de bună voie. M-au graţiat... 

 

  

   Un tânăr african se înscrie la universitate. 

   Secretara îl întreabă: 

   - Ce ramură vă alegeţi? 

   Tânărul african, nemulţumit profund: 

   - Dar nu pot să am şi eu o bancă, ca toţi ceilalţi? 

 

  

   Unul îşi întâlneşte un prieten care era bandajat peste tot, plin de 

vânătăi, un picior rupt şi avea ochii negri. 

   - Dar ce-ai păţit? Ai ajuns sub un TIR? 

   - Nu. E din cauza noului meu hobby. 

   - Ce hobby? 

   - În fiecare noapte, pe la 3, sun la întâmplare numere de telefon şi 

zic "Fraiere, ia ghici, cine sunt?" 

   - Şi? 

   - Săptămâna asta au ghicit 3. 

 

  

   În avion, un pasager cu alură de dandy se adresează unei însoți-

toare de bord foarte sexy: 

   - Cum vă numiți, domnișoară? 

   - Mercedes, domnule! 

   - Frumos nume! Vreo legătură cu Mercedes Benz? 

   - Prețul, domnule... 
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   Doamna Popescu şi un domn cu câinele, în staţia de autobuz. 

   Câinele se apropie de femeie.  

   Femeia, nevricoasă, zice:  

   - Luaţi-vă câinele de lângă mine că simt cum mi se urcă un purice 

pe picior!  

   - Bobi, vino aici, doamna are purici! 

 

  

   Dumnezeu coboară pe pământ, să-şi aleagă poporul.  

   Se duce la ţigani.  

   DUMNEZEU: Vreţi să fiţi poporul ales? 

   ŢIGANII: Vrem, moşule. 

   DUMNEZEU: Dar trebuie să vă dau o poruncă! 

   ŢIGANII: Dă-ne-o, moşule! 

   DUMNEZEU: Să nu mai furaţi! 

   ŢIGANII: Hapăi, moşule, nu ne mai interesează! 

   Se  duce la italieni. 

   DUMNEZEU: Vreţi să fiţi poporul ales? 

   ITALIENII: Vrem. 

   DUMNEZEU: Dar trebuie să vă dau o poruncă! 

   ITALIENII: Dă-ne-o! 

   DUMNEZEU: Să o lăsaţi mai moale cu femeile! 

   ITALIENII: A, nu, mulţumim, nu ne mai interesează! 

   Se  duce la evrei: 

   DUMNEZEU: Vreţi să fiţi poporul ales? 

   EVREII: Da, am vrea. 

   DUMNEZEU: Dar trebuie să vă dau o poruncă! 

   EVREII: Dar... cât costă? 

   DUMNEZEU: Păi... nu costă nimic! 

   EVREII: Bine, atunci, dă-ne zece. 
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   Se întâlnesc reprezentanții fabricilor de bere Becks, Heineken, 

Carlsberg şi Guinness. Fiecare comandă o bere. Cel de la Becks o 

bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg 

o bere Carlsberg, iar cel de la Guinness, spre uimirea celorlalți, cere 

o Coca-Cola. Cei trei întreabă nedumeriți: 

   - Tu nu bei bere? 

   - Păi, dacă voi nu beți bere, atunci nici eu nu beau! 

 

  

   O familie de viermi trăia într-un rahat. Micul vierme o întreabă pe 

mama sa: 

   - Mamă, noi am putea trăi într-un măr? 

   - Da, fiule, am putea trăi într-un măr. 

   - Mamă, noi am putea trăi într-o banană? 

   - Da, fiule, am putea trăi într-o banană. 

   - Atunci, mamă, de ce trăim într-un rahat?! 

   - Pentru că suntem patrioţi şi asta e ţara noastră, fiule. 

 

  

   - Doctore, mă simt rău, am ameţeli şi, în plus, mă arde la inimă! 

   - Uitaţi, doamnă, în primul rând, nu sunt doctor, sunt ospătar; în 

al doilea rând, nu sunteţi bolnavă, sunteţi beată; şi în al treilea 

rând, aveţi o ţâţă în scrumieră. 

 

  

   Putin se întâlneşte cu Angela Merkel. Din start, o întreabă: 

   - Ai ceva de băut? 

   - Apă. 

   - Dar ceva mai tare? 

   - Gheaţă! 

   - Atunci la ce dracu’ m-ai chemat? 
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   Un amator, dornic să meargă la vânătoare, îl roagă pe prietenul 

său, mare vânător, să-l iniţieze. 

   - Puşca are două ţevi şi pe fiecare câte un cartuş. Când vezi mis-

treţul, tragi primul cartuş şi, dacă nu-l nimereşti, tragi şi al doilea 

cartuş... 

   - Şi dacă nu-l nimeresc nici cu acesta? 

   - Atunci nu mai ai ce face, decât să arunci cu căcat în el. 

   - Dar... de unde să iau eu atunci căcat? 

   - O să ai, o să ai... 

 

  

   Merge trenul liniştit pe calea ferată şi brusc o ia la dreapta. Iese 

de pe calea ferată şi o ia prin arătură, porumb, cartofi, lucernă, iar 

porumb, pădure, cartofi, iar lucernă şi iese înapoi la calea ferată şi 

merge mai departe. Pasagerii, şocaţi, se duc la mecanic să vadă 

care-i treaba. Întrebat de cele întâmplate, mecanicul le răspunde: 

   - Era unul în faţă, care se căca pe calea ferată, ce era să fac?!  

   PASAGERII: Trebuia să-l calci, în morţii mă-sii! 

   MECANICUL: Păi, tocmai, dar nu l-am ajuns până în lucernă! 

 

  

   - Ai un monstru de tată!, îi spune un tânăr prietenei lui. 

   - De ce? 

   - I-am cerut mâna ta, spunându-i că fără tine nu pot să trăiesc, şi 

mi-a spus că ar fi încântat să suporte cheltuielile de înmormântare. 

 

  

   O fetiţă îşi întreabă mama: 

   - Mama, mamă, de unde vin copii? 

   - Îi aduce barza! 

   - Şi cine regulează berzele? 
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Rime încuscrite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu.  
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Imnul României 

 

Hai să dăm mână cu mână, 

Să furăm tot ce s-adună, 

Să-nvârtim hora hoţiei, 

Pe pământul României! 

 

 

Ordinea şi cinstea piară! 

Piară valorile din ţară! 

Între noi să nu mai fie 

Decât jaf şi şmecherie! 

 

 

Contu-n bancă de te ţine, 

Vino să te prinzi cu mine, 

La hoţie cu unire 

Şi pe funcţii cu-nfrăţire! 

 

 

Unde-i unul nu-i putere, 

Să se pună de-o avere, 

Unde-s doi puterea creşte  

Şi ţara se prăduieşte! 

 

 

P-amândoi în fund ne doare, 

Că în haos, ţara moare. 

Eu ţi-s frate, tu-mi eşti frate, 

Să furăm, cât se mai poate! 
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În guvern, hai cu grăbire, 

Să-l secăm dintr-o sorbire, 

Ca să crească banu’ mare 

Mai rapid în buzunare. 

 

 

Dăm pomană ş-un pişcot 

Prostului cu drept de vot, 

Că oricum în România,                  

Noi facem paranghelia.     
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N-aţi văzut cumva o ţară? 
 

 

Spuneţi-mi, n-aţi văzut cumva o ţară? 

Am fost plecat vreo patru ani pe-afară; 

Azi am venit şi-o caut cu ardoare, 

Dar n-o găsesc şi-n suflet rău mă doare. 

 

 

O caut peste tot, am fost şi-n sate, 

Ogoare plâng în buruieni lăsate, 

Înspre păduri, potecile uitate 

M-au rătăcit într-un pustiu de cioate. 

 

 

Acasă poarta nu e zăvorâtă, 

Căci mama tot mai iese şi se uită; 

Atâta dor i-a mai rămas pe lume, 

Feciorii să-i mai strige iar pe nume. 

 

 

Moşneagul iese-n cale şi-o întreabă: 

"Vine? La anul, cred! Acu-i la treabă, 

La noi în ţară-i multă sărăcie. 

Ştiu ei - că de-or veni, la ce să vie?!" 

 

 

Spuneţi-mi, n-aţi văzut cumva o ţară 

Cântată de poeţi odinioară, 

Cu ochi de cer şi plină de verdeaţă? 

Am fost şi-am căutat-o şi la piaţă. 
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Acolo nu era, de bună seamă, 

Că prea o înjurau români de mamă; 

Harbuzul, pătrunjelul, biata prună, 

Erau culese parcă de pe Lună! 

 

 

Chiar, voi nu aţi văzut pe jos o ţară, 

Călcată în picioare şi murdară? 

Ce-aveţi cu ea? Nimica nu vă cere! 

Eu o declar singura mea avere! 
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Viermele şi ciumpalacul 
(după G. Topârceanu) 

 

 

După ani de suferinţă 

Şi cu frica strânsă-n oase, 

Viermele şi ciumpalacu’ 

Au scos capul de prin case 

Profitând că mult-hulitul 

Ce se crede lup de mare 

A făcut iarăşi o gafă, 

Dând cu bâta în salvare. 

Şi-ntr-o seară friguroasă, 

Plini de ură şi de draci, 

Au ieşit să protesteze 

Mii de viermi şi ciumpalaci. 

De atunci, din seara-ceea, 

Cu steagul şi cu talanga, 

Viermii şi cu ciumpalacii 

Nu cedează, o ţin langa. 

Opoziţia exultă, 

Furioasă ca un leu, 

Profitând că ciumpalacii 

Le-au pus mingea la fileu. 

La Guvern, vreo patru zile, 

O tăcere de mormânt, 

Stau ascunşi pe sub birouri 

Şi nu scot nici un cuvânt. 

Când văzu că bolovanii 

Şi cu focul s-au oprit, 

Ăla-micu-nvinse frica 

Şi s-a pus pe turuit: 
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– Fraţilor, iubiţilor, 

Viermilor şi ciumpalaci, 

Dacă nu mai protestaţi 

Vă dăm circ, vă dăm colaci! 

Şi dacă ne înţelegem, 

Eu degrabă am plecat 

Să duc doleanţa voastră 

Prea-nţeleptului pirat! 

Văzând cum mai bate câmpii, 

Mai mulţi viermi şi ciumpalaci 

I-au urat zile puţine 

Şi l-au dat la mii de draci. 

N-apucă să mai vorbească, 

De frică, tăcu chitic; 

Cum ţipau toţi ciumpalacii, 

Se făcuse şi mai mic. 

După toată tevatura, 

Sunt şi unii care râd: 

La butoiul plin cu miere, 

Cică, ei ar fi la rând! 

Iar la Cotroceni, lumina 

Pâlpâie ca lumânarea, 

La ferestre, cucuvaia, 

Ţipă: – Vreau şi eu schimbarea! 

Doar piratul plânge-ntruna 

Şi dă iama prin pahare 

Wischi-ul tare-i ţine trena 

Când la cap, când la picioare. 

Supărat nevoie mare, 

Fiind învins fără apel, 

Lupul fioros, mirare, 

N-a ajuns decât un miel. 
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Asta este soarta celor 

Ce se cred etern Cârmaci: 

Câteodată, ajung “hrană" 

Pentru viermi şi ciumpalaci! 

Şi măcar de-ar înţelege 

Că Puterea dă de Dracul 

Când îşi dau frăţeşte mâna 

Viermele şi Ciumpalacul! 
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De ce nu pleci? 
(după Mihai Eminescu) 

 

Vezi, oamenii nu te mai vor,  

În stradă strigă toţi de zor,  

Afară grade-s patruzeci.  

De ce nu pleci, de ce nu pleci? 

 

O, vino, dacă ai curaj,  

Nu sta ascuns într-un garaj,  

S-auzi cuvintele ce dor  

Din gura lor, din gura lor! 

 

Ţi-aduci aminte ce ziceai,  

Băi de mulţime când făceai,  

Când, vesel, te prindeai în hori  

De-atâtea ori, de-atâtea ori? 

 

În ţara asta sunt destui  

Bărbaţi în locul tău să-i pui,  

Dar voia unei ţări întregi  

Tu n-o-nţelegi, tu n-o-nţelegi! 

 

Căci te-ncăpăţânezi să stai  

Pe tronul Bravului Mihai,  

În timp ce lumea asta “rea”  

Nu te mai vrea, nu te mai vrea! 

 

Nu este loc de-ntors din drum  

Şi oamenii îţi spun acum  

Că nu te mai doresc, în veci...  

De ce nu pleci, de ce nu pleci? 
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Merg clujenii la votare 
(după Mihai Eminescu) 

  

 

La un semn, deschisă-i calea şi intră semeţ în Cluj 

Fostul premier ce-n viaţă a făcut tot timpul sluj. 

 

- Tu eşti, Tişe? - Da, Emile! - Am venit din Capitală, 

Să cuceresc Primăria, c-am auzit că e goală! 

Da‘, ia zi, Aline, frate, unde e Sorin Apostu, 

Să-i mulţumesc, ca tot omu’, că mi-a lăsat liber postu’? 

- Orice gânduri ai, Milică, şi orice doreşti a face, 

Nu mai scormoni rahatul, lasă-l pe Sorin în pace, 

Că e cercetat, săracul, pentru luarea de mită 

Şi-o să tragă pentru asta, fie-i pedeapsa primită! 

Da‘, ia stai puţin, Emile! Hai, că, iarăşi, mă uimeşti! 

Tu n-ai auzit de asta, când erai la Bucureşti? 

S-a vorbit destul prin presă că la noi, în Cluj Napoca, 

Nici un contract nu se-ncheie, la primărie, pe moca. 

Despre astea, îţi spun sincer, chiar că n-am avut habar, 

Dar tu eşti mai în problemă, c-ai fost o vreme primar 

Şi, de-ar fi să-i dau crezare avocatului lui Stoia, 

Toate se făceau pe-aicea, după cum îţi era voia. 

 

- Cum, când eu, ca prim ministru, aveam ţara la picioare, 

Tu cutezi să pui asupra-mi acest semn de întrebare? 

O, tu nici nu visezi, măi Tişe, câţi în calea mea s-au pus, 

Ponta şi cu Antonescu m-ar fi vrut demult răpus 

Şi-n partidul meu de suflet sunt destui ce-mi râvnesc locul, 

Numai că, din fericire, nu prea le-a surâs norocul. 

Dacă nu ieşeau în stradă viermii ăia, ciumpalacii, 

Eram premier şi-acuma, nu un prost la coada vacii, 
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Să-i rânesc iar bălegarul şi s-o hrănesc cu coceni. 

Singura speranţă, astăzi, mi-o pun iarăşi în clujeni. 

  

Şi abia tăcu sărmanul... Ce mai freamăt, ce rumoare! 

Cete, cete, vin clujenii, vin cu toţii la votare, 

Un cuvânt despre hoţie nu auzi, toţi tac chitic 

Şi punându-şi votu-n urnă, îl fac mare pe-un pitic. 
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Afară ninge liniştit 
 

 

Afară ninge liniştit 

Şi-n casă arde focul 

Elena Udrea s-a trezit, 

Dar Chioru-i beat ca porcul. 

  

Aşa s-au înţeles ei doi 

Crăciunul să-l petreacă. 

O turturea şi-un cintezoi 

Dansând pe-aceeaşi cracă. 

  

Ea e ministru la Turism 

Fiindcă-i plăceau străinii. 

Expertă în ecumenism 

O „bombă” în bikini. 

  

„E Nuţi!”, zic arabii-n cor. 

„E Nuţi!”, sar broscarii. 

A fost gagica tuturor 

O ştiu toţi bişniţarii. 

  

Până-ntr-o zi, când o văzu 

Băsescu, ca prin ceaţă. 

„Ciocănitoare Woody, tu 

Mă readuci la viaţă!” 

  

Ce dacă ea-i Madam Cocoş 

Şi el are consoartă? 

Amorul ăsta e-un codoş 

Le scrie altă soartă. 
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Însă matrozul, fiind matol, 

Nu prea-i făcea nimica. 

Ea defila în fundul gol 

Cam tristă, mititica. 

  

Adulterul le-a fost fatal 

Bătăi şi accidente. 

El - la Viena, în spital. 

Ea - semne contondente. 

  

Trecut-au anii… Azi, cei doi 

Sunt pe cai mari, măi, nene 

Stăpâni peste-un popor de oi, 

Ce cască lung, de lene. 

  

Şi a venit şi Ziua Zet 

Ca dânsa să parvină. 

Din paraşută de boschet 

Ministru să devină! 

  

Pazvante Chiorul a-ntrebat: 

„Hei, unde vrei, tu, fată? 

Îţi dau un minister bogat: 

Interne sau Armată!” 

  

Ea însă a roşit, timid 

Lasciv dând din copane: 

„Auzi? Mă laşi! Nu fi stupid! 

Vreau la Turism, Traiane!” 
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Parol! E lege pentru el! 

Totu-i bătut în cuie! 

Iar Emil Boc, ca un căţel, 

Din nou primit-a muie. 

  

Amantului, la Cotroceni 

Pe Biblie îi jură. 

Ce farsă bieţii poporeni 

Chiar de Crăciun îndură… 

  

O ştoarfă jură, aşadar 

Loială ca să fie. 

S-au cununat ca în altar 

Dar asta-i bigamie! 

  

Ce face Nimfa din Pleşcoi 

Pe post de ministreasă? 

Un miliard de euroi 

Şi casă după casă! 

  

Fiindcă Piranda n-are leac 

Şi timpul o zoreşte. 

Acest guvern aurolac 

Ca mâine o mierleşte. 

  

Te uiţi la ei: ce derbedei! 

Ştiu doar să joace ţurca! 

Nişte ciumeţi şi puradei 

Parcă sunt strânşi cu furca. 
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Ţiganul Oprea, un smucit, 

E tartor la Interne. 

Îţi vine să îi dai un flit 

Şi să-l sufoci cu perne. 

  

Un alt ţigan, tot manglitor 

E vice-premierul 

Dan Nica din calculator 

Îţi lasă doar mânerul. 

  

Şi Stânişoară e ţigan, 

Bocciu şi plin de bale. 

La Apărare e hatman 

(Spion de trei parale)… 

 

Iar Blaga, vameşul buldog, 

Ce ştie? Doar ciordeală! 

Un bulangiu Paleolog 

Bagă Cultura-n boală. 

  

Şi Bercovici, cu cap de drac, 

S-a-ntors la locul crimei. 

„Ah, ce reformă am să fac 

Pe spatele prostimei!” 

  

În Circul Foamei dă un „tun” 

Şi Ponta, maimuţoiul. 

Videanu, roşu, de trai bun, 

Vinde borduri, garoiul. 
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Ecaterina, de pe dric, 

Dă lecţii şi farstiţii. 

Şi-o dansatoare din buric: 

Monica Iacob-Ridzi. 

 

Iar peste-acest guvern obez 

S-a cocoţat nevrotic 

Cu capul lui de pechinez 

Un trist pitic erotic. 

  

Căzut în cap şi mototol 

La fel ca şi partidul 

El din borcanul cu formol 

A dat pe gât lichidul. 

  

Nici nu găsea mai bun slugoi 

Băsescu printre gloabe 

Decât acest servil puţoi 

Ce merge-n patru labe. 

  

„Azi, premierul Emil Boc”… 

Vai, ce sinistru sună! 

Un crainic s-a-necat c-un floc. 

Ce-i asta? E o glumă? 

  

El nu-i Emil, ci e Umil 

E zdreanţa lui Pazvante. 

Cu membre scurte, de copil, 

Şi ifose pedante! 

  

 



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

 667 

 

Ce seamănă rahatul Boc 

C-o babă eschimoasă! 

Un avorton şi-un năpârstoc 

Brotac tăiat de coasă. 

  

Fireşte, nu-i de vină el 

De vină-i Dictachiorul 

Care-a ales un dop tembel 

Să-l scuipe-n cap Poporul. 

  

Iar asta fi-va în curând 

Probabil pân'la vară 

Când tăvălugul cel flămând 

Va mătura prin ţară. 

  

Eu nu-i văd bine, dar deloc 

Pe cei ce-au dat navală 

În frunte cu limbricul Boc: 

Îi paşte o cafteală. 

  

Până atunci, cei doi petrec - 

Piratul şi cu Coarda - 

Vin alb la ghiaţă, mult şi sec, 

Cârnaţi făcuţi cu barda. 

  

La lumânări de Moş Ajun 

Au luat amanţii cina. 

Ştiau că-i ultimul Crăciun 

Ah, criza, bat-o vina! 
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Ei vor muri îmbârligaţi 

Privind cum creşte focul. 

Ca doi păduchi amorezaţi 

Ce şi-au forţat norocul. 

  

N-am pomenit atâta jeg: 

Un şmecher şi-o putoare 

Să-şi bată joc de-un neam întreg, 

Să-l calce în picioare. 

  

Ah, Dumnezeule de sus, 

Nu vezi nelegiuiţii? 

Mai roşi de boli ca ăştia nu-s, 

De vicii şi ambiţii. 

  

Avem de-a face c-un blestem 

Altfel nu se explică 

De ce ne tot asfixiem 

Cu damful Băşinică. 

  

Neam prost ca asta altul nu-i 

Urât, şi hoţ, şi josnic. 

Dă, Doamne, plăgi pe capul lui 

Că prea este pidosnic! 

  

Când pe „corvetă” s-o sui 

Beat mort, s-o mozolească, 

Leagă-i un rac de fudulii  

Băşica să-i pleznească. 
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Fă-l să-i vuiască în auz 

Vapoarele vândute 

Şi pentru fiece abuz 

Să-i bagi ardeiul iute. 

  

Nu-l mai suportă nici ai săi 

E mult! Ajunge! Basta! 

Ucide-i dracii ăia răi! 

Alungă Tu năpasta! 

  

Acest Băsescu e-o hazna 

Un pârţ scăpat de D.I.E. 

Când Ţara se va răscula 

Amanţii Morţii vor zăcea 

Linşaţi, pe năsălie! 
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Pluguşorul 
 

 

Aho, aho, primari tâmpiţi, 

Staţi şi nu dezăpeziţi! 

De opt ore, ca nebunu’, 

Locuiesc pe DN1, 

Am o soră şi doi fraţi 

În Logan la Afumaţi, 

Iar mătuşa şi bunica 

Stau în Opel la Săftica! 

La bunic îi fac pomeni 

Dintr-un Aro la Pucheni, 

Tata-i rupt de foame-n gură 

De cinci ore pe centură, 

Mănâncă la-mpinge tava 

Într-un Duster la Jilava! 

Nici pe jos, nici în mâncare 

Nu e nici un pic de sare. 

Pluguşor cu patru boi, 

Io sunt unul dintre voi! 

Şofaţi,  băaaai! 
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Soacra salariatului român 
(după Dimitrie Bolintineanu) 

 

 

Pe o stradă îngustă, într-un bloc recent, 

Unde bate vântul şi-i pe jos curent, 

Tânăra nevastă plânge şi suspină 

Că-i oprită apă şi nu e lumina 

Şi că la serviciu soţul ei iubit 

A plecat la 6 şi n-a mai venit. 

 

Orologiul sună noaptea jumătate. 

Jos, în bloc la poarta, oare cine bate? 

- Eu sunt, mamă soacra, sunt făcut covrig 

Vin de la serviciu şi sunt mort de frig! 

Tânăra nevastă fuge să-i deschidă 

Însă din balcon mama soacră-i strigă: 

- Ora e târzie, eşti un derbedeu, 

Unde ţi-e chenzina, nu-ţi sunt soacra eu! 

- Nu sunt eu de vină, soarta fuse crudă 

Am muncit că boul pe 50%... 

Am venit acasă să mă încălzesc 

Şi să fac o baie, să mă odihnesc! 

- Ai venit degeaba, îi răspunse soacra, 

Fiindcă nu-i lumina şi-i oprită apă! 

Du-te la serviciu şi de-o fi să mori 

Vine sindicatul cu-n buchet de flori! 
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Dilema 
(după George Topârceanu) 

  

 

Aţi văzut prea bine ca la consultaţii 

Doctorii te-ntreabă despre emanaţii. 

Vor să ştie totul: abundenţă, faze, 

Unii le zic "vânturi", alţii le zic "gaze". 

Dar să nu va mire dacă medicina 

Studiază astăzi foarte mult "băşină". 

Fiindcă, biologic, pentru toţi e clar, 

A başi e un lucru foarte necesar. 

Toată lumea beşe, asta-i axiomă 

Nu interesează sunet sau aroma. 

În privinţa asta toţi suntem la fel 

Floarea nobilimii, preoţi, prinţi, prinţese. 

Papa de la Roma beşe şi iar beşe, 

Îns-o chestiune trebuie-nţeleasă 

Fiecare beşe, dar la el acasă! 

Fără martori merge, tare sau încet, 

Nimeni nu-ţi dictează să beşi discret. 

Vrei rafale scurte sau prelungi, să sune, 

Treaba ta, eşti liber, poţi să faci şi spume! 

Şi chiar dacă nimeni nu-ţi stă împrejur, 

Poţi să beşi în lege, până pici în cur. 

Eticheta cere, însă, să fii pudic, 

Bunul simţ pretinde să nu beşi în public. 

Ce-ar fi, bunăoară, s-auzi pe cutare 

C-a băşit în public doamna nu-ştiu-care 

Sau că domnişoara, profesoara X, 

S-a băşit în clasă, ieri la 9 fix? 

Cum ar fi privite, sau calificate, 
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Ar mai fi prestigiu, autoritate? 

Cine le-ar mai crede fiinţe graţioase? 

Ar fi socotite nişte... başinoase. 

  

Dar mă-ntorc acuma iar la medicină. 

Să-ţi rişti sănătatea pentru o băşină? 

Să n-o laşi să iasă, dacă eşti în public, 

Fiindcă eticheta cere să fii pudic? 

În privinţa asta sunt păreri mai multe, 

Cine-ar sta pe toate să le mai asculte? 

Astfel, după unii poţi să beşi oricât, 

Dar să ştii la vreme să le strângi de gât. 

Poţi să fii acelaşi om cu demnitate 

De le dai tăcut drumu-n libertate. 

Asta-i o părere, una dintr-o mie, 

Dar morală spune că-i ipocrizie! 

Ce deosebire între om şi cal 

Ar mai fi atuncea, sub aspect moral? 

Când te-arăţi în lume demn, gras şi frumos 

Şi-n realitate eşti un băşinos? 

Câţi nu sunt din ăştia care bas de zor, 

Parcă ştii vreodată ce-i la curul lor? 

Dar rămâne lege că e indecent 

Să slobozi la gaze pe eşapament. 

Fie, cu morală nu te poţi certa 

Dar mai vine gazul fără voia ta. 

Şuieră şi geme, cu prelung ecou 

Iar tu ai neşansa să fii la birou. 

În astfel de cazuri, spune, ce te faci? 

Să recurgi la scuze sau să te prefaci? 

Din experienţă, eu vă spun cinstit, 

Că nicicând în viaţă nu am îndrăznit 
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Să recurg la scuze, ar fi fost mai rău, 

Să roşească lumea toată-n jurul meu. 

Am târşit un scaun, am făcut ceva, 

Că să nu se creadă c-am băşit cumva. 

Şi oricât s-ar spune că sunt ipocrit, 

S-au făcut şi alţii că n-au auzit. 

 

Chiar şi-ndrăgostiţii când admiră luna, 

Cu sau fără voie, scapă câte una. 

Dar cu-o tuse seacă, bine regizată 

Sau cu-o melodie mai pe nas cântată, 

Fac să se ascundă într-o poezie, 

Chiar şi nedorită, scurta gălăgie 

Ce-a trecut prin maţe şi s-a dus în vânt 

Şi care ne-ncurcă viaţa pe pământ. 

  

Dar astfel de cazuri când ipocrizia 

E asociată chiar cu poezia - 

Crime moraliştii noştri le socot. 

Căci morala-şi baga nasul peste tot. 

 

În final, tot omul se întreabă trist: 

Să asculţi de medic sau de moralist? 
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Biletul lui Călin 
 (după Mihai Eminescu) 

 

  

La un semn, deschisă-i calea şi coboară din maşină, 

Împărţind bezele-n dreapta şi în stânga, o blondină. 

- Tu eşti, şefu? - Da, frumoaso. - Am venit să te mai văd  

Şi să stăm la sfat, Traiane, că în ţară e prăpăd. 

- Orice gând ai, păpuşico, şi-orice inima-ţi dictează,  

Ai ales corect momentul, şezi colea şi croşetează! 

Sau, cât scot la sticla asta nenorocitul de dop, 

Vezi că, după draperie, ai o mătură şi-un mop! 

După ce ştergi bine praful, deapănă-ţi în tihnă sculul, 

Însă ia aminte bine la tot ce-ţi zice masculul! 

Noaptea asta petrecută la Palat n-ai s-o regreţi 

Şi-o să vrei şi altădată experienţa s-o repeţi. 

Hă, hă, hă, n-ai vrea, frumoaso, să ne şi distrăm puţin 

Şi s-o punem de-o scenetă cu... biletul lui Călin? 

Mi-amintesc, cam vag, din şcoală, c-a scris unul o scrisoare 

Despre Baiazid şi Mircea. N-o fi fost Vlahuţă, oare? 

Chiar de nu sunt eu prea sigur cum stă treaba în scrisoare 

Şi cam ce-o fi zis poetul, hai să facem o-ncercare! 

Chiar cu riscul de-a mă pune opozanţii mei la zid, 

Fii tu Mircea, dar nu Geoană, iar eu fi-voi Baiazid 

Şi-o să-ţi demonstrez, drăguţo, că nu este nicio bârfă 

Când se spune, de când lumea, că politica-i o târfă! 

Aşadar, să bată gongul şi da capo cu scrisoarea, 

Eu sunt turcul, tu eşti Mircea, iată mi-am făcut intrarea: 

- Tu eşti Mircea? - Da-Împărate. - Am venit să mi te-nchini, 

De nu, schimb a ta parcare într-un câmp plin de ciulini! 

- Orice gând ai, Împărate, şi orice pofteşti a face, 

Să lăsăm ameninţarea şi să discutăm în pace! 
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Despre treaba cu parcarea, însă, Doamne, să ne ierţi, 

Căci, fiind la Primărie, pentru ea primit-ai şperţ, 

Ţi-a adus Cocoş, Mărite, sarsanale cu parale, 

Să ne dai ceva şi nouă din moşia dumitale. 

De-o fi una, de-o fi alta, pentru noi ce este scris, 

Bucuroşi le-om face toate, Împărate, cum ai zis... 

Dar, când eu ţi-am stat alături la bucurii şi necaz, 

Tu te-mpiedici de-o parcare şi faci azi atâta caz? 

- O, tu nici visezi, frumoaso, câţi în calea mea s-au pus, 

Toată floarea ce vestită a regimului apus, 

Mafioţi de pretutindeni, oligarhi, moguli s-adună 

Să dea piept cu marinarul suspendat pentru o lună. 

Pesedişti pe care ţara nu putea a-i mai încape 

Începură, pe la spate şi prin faţă, să mă sape, 

Hotărâţi să mă doboare, năvăliră toţi, ca chiorii, 

Liberalii lui Patriciu, ungurii, conservatorii, 

Oastea lui Vadim Tribunul, risipită pe coclauri, 

Ar fi vrut şi ea să smulgă, de pe frunte-mi, mândrii lauri, 

Şarpele crescut la sânu-mi, ajuns mare pe la PIN, 

Mă-mproşca, de pe ecrane, Guşă, cu al lui venin. 

Adunaţi pe Dealul Spirii, vreo treisute douăjdoi, 

În a lor nesăbuinţă, îmi declarară război, 

Ca bezmeticii, porniră, de la Parlament, asaltul, 

Nea Ion, cu trei mandate puse unul peste altul, 

Agita, deasupra hoardei, ca pe un stindard, toiagul 

Şi, punându-mi sula-n coaste, m-ar fi vrut răpus - moşneagul. 

Când văzui a lor mulţime, câtă frunză au copacii, 

M-apucară, dintr-o dată, păsărica mea, toţi dracii 

Şi-am jurat ca, peste dânşii, să trec falnic, fără păs, 

Cum trecui odinioară peste Roman şi Duvăz. 

N-am avut decât cu mâna sau cu ochiu-a face semn, 

Şi-apăru Boc, la comandă, pe căluţul lui de lemn, 
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Stolojan, cu mercenarii, a picat şi el la ţanc, 

Lovind hoardele din spate şi-mpungându-le din flanc, 

Vorbă mi-a trimis Becali că-i şi el la Golden Blitz 

Şi m-aşteaptă, după luptă, să ne răcorim c-un şpriţ. 

El, „războinicul luminii”? Hahalera de la Steaua 

Se gândea la băutură, când mie-mi crăpa măseaua! 

La referendum, văzut-ai gloatele cum au venit, 

Ca să steie împrejuru-mi, ca un zid de neclintit? 

Explicaţia e simplă, căci acest stupid norod 

M-a văzut, cu muncitorii, la Mărăcineni, pe pod, 

M-a văzut cum, în mulţime, baie fac mai des ca-n cadă 

Şi să fac cu dânşii poze, puradeii vin grămadă, 

Iar ţăranii, peste care a trecut din nou potopul, 

Îşi pun voturile-n urnă, cum scot eu, la sticlă, dopul. 

Chiar de-aş da şi foc Cetăţii, precum legendarul Nero, 

S-or găsi să mă aclame mulţi la kilometrul zero, 

De-asta n-am eu a mă teme de aceste mici lichele 

Ce se pun de-a curmezişul la ambiţiile mele. 

Dumitrescu şi o haită (cum să zic?) de... piţifelnici, 

Prin studiouri mă latră zi de zi. Nişte nemernici 

Ce-şi închipuie că, poate, mă apucă tremuriciul 

Dacă vor da iar pe sticlă filmuleţul lui Patriciu. 

Analişti cu ochii umezi şi cerniţi în cerul gurii, 

Pe la cele trei Antene, zilnic, îşi tocesc condurii 

Şi încearcă, în talk-show-ul nu ştiu cărui găozar, 

Toţi să scormone trecutu-mi de ministru şi primar. 

Între noi rămână vorba, fără foc nici fum nu iese, 

Dar nu ai fi vrut, păpuşă, de-ale  lor vorbe să-mi pese, 

C-am semnat, la Capitală, precum primarul (pardon!) 

Şi terenuri, vile, parcuri le-am dat unora plocon. 

Multe am făcut în viaţă, dar cea mai de preţ ispravă 

E că, din întreaga flotă, n-am păstrat nicio epavă, 
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Dar, când nu petrec prin crâşme, nopţile dorm fără frică, 

Pentru c-am urmat întocmai strategia lui Petrică 

Şi, văzând şi eu în nave un morman de fiare vechi, 

Am vândut, pe mai nimica, vasele, perechi, perechi. 

Dar, văd că nu stai degeaba şi croşetezi cu mult sârg, 

Până termini căciuliţa, toarnă-mi ce mai e prin târg! 

- Doamne, n-aş vrea să te supăr sub niciun motiv, parol, 

Dar să ştii că în sondaje am ajuns să stăm nasol, 

A luat-o Boc la vale, ca purtat de avalanşă, 

Şi, dacă-l mai ţii în braţe, nu mai avem nicio şansă 

Nici în Parlament, în toamnă, la putere nici atât, 

C-a ajuns piticu’ ăsta să le stea la mulţi în gât. 

Dascălii îşi pierd răbdarea, nu mai stau în banca lor,  

Iar funcţionarii publici ne cam iau peste picior,  

Cântăreţii şi actorii nu vor să-şi plătească birul 

Pus pe capul lor, Mărite, de Mihai Şeitan, vizirul,  

Medicii-şi găsesc de lucru prin întreaga Europă, 

De-or să rămână-n spitale doar bolnavii şi vreun popă 

Care să le fie-aproape când aceştia îşi dau duhul, 

Despre pruncii arşi în august ni s-a dus în lume buhul, 

Rezerviştii lui Dogaru încep şi ei să se-agite 

Căci nu vor să li se taie pensiile nesimţite. 

Cică au răbdat în viaţă tot felul de servituţi, 

Iar tu îi tratezi, Mărite, ca pe ultimii recruţi, 

Ba, vor, de Ziua Armatei, să vină cu toţi, în păr, 

Şi să-ţi strige, sub ferestre, zic ei, crudul adevăr. 

- Uite ce e, păpuşico, te-aş ruga să nu insişti, 

Că simt că m-apucă greaţa, când aud de apevişti! 

Nu i-am pus eu să devină, ca tâmpiţii, militari, 

Când ţara avea nevoie de frezori şi ospătari. 

Îţi zic eu, păpuşă scumpă, c-aveau drepturi căcălău, 

Ca activi, chiar şi-n rezervă. Ia să mă scutească, zău! 
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După câte ţin eu minte, primeau gratis şi izmene, 

Chiar din mâinile lui Oprea, cel cu clipitul din gene. 

Cât au stat prin aplicaţii, n-au avut nimic a pierde, 

Căci au stat, pe banii ţării, la aer şi iarbă verde, 

Dac-au mers, când a fost cazul, şi la niscai inundaţii, 

Au primit mâncare gratis, la gamelă, ca soldaţii, 

Au primit grade la termen, unii chiar şi decoraţii, 

Aşa că s-o lase moale cu tot felul de-aberaţii! 

Fesul ăla tot nu-i gata, ca să pot să îl probez? 

Dă din andrele mai iute, că-ncep să mă enervez! 

Cât împleteşti tu acolo, unul pe dos, trei pe faţă, 

Ia să-mi chem aghiotantul, că-n pahar mai am doar gheaţă 

Şi-aş avea, după aceea, o dorinţă, dar expresă, 

Vreau să aflu de la tine ce mai zic ăia prin presă! 

- Să nu-ţi dea prin gând, Mărite, c-aş fi eu prăpăstioasă, 

Dar să ştii că treaba asta cu imaginea e groasă, 

Ziariştii şi-analiştii au înebunit cu toţii 

Şi strigă prin studiouri, zi şi noapte, „Hoţii, hoţii...”, 

Alta neavând ce face, stau cu toţii la taclale 

Şi se iau, fără ruşine, de neamul Măriei Tale. 

Ca să vezi ce îndrăzneală la unul ciufut, Ciuvică, 

Să se ia de armamentul traficat de Mirciulică, 

Ca să nu mai zic de faptul că ziariştii, în goana 

După câte-o ştire-bombă, s-au legat şi de Ioana, 

Cum că ar fi primit casa şi biroul de serviciu, 

Drept plocon pentru matale, de la Puiu Popoviciu. 

Bârfe, Doamne, numai bârfe, doar asta ţi-i dat s-auzi, 

Bine-ar fi să ieşi pe sticlă, la B-1, să-i acuzi  

Pe nemernicii aceştia care nu mai ştiu de frică 

Şi-au luat-o în tărbacă până şi pe aia mică, 

De-a ajuns, biata, s-o lase cât mai moale şi cu clubul 

Şi cu casele de modă, fiindcă s-a cam strâns şurubul 
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Şi netrebnicii din presă dau tot felul de-nţelesuri 

Năzuinţei ei, ca-n viaţă, să aibă numai succesuri. 

- Vezi că ţi-au scăpat trei ochiuri, ai grijă să le repari! 

Dă-i în mă-sa de nemernici, de moguli şi găozari! 

Dacă văd că latră-ntruna şi nu înţeleg să tacă, 

Le dau, ca lu’ ăla micu’, una scurtă peste moacă 

Şi-o să ştie toţi rataţii şi tâmpiţii ce e frica, 

Să nu se mai ia de mine, ca Chitic, la Cireşica. 

Şi cu astea fiind zise, lecţia e încheiată! 

Sper c-ai înţeles destule din a mele vorbe, fată. 

Apropos, de-o fi să fie să avem remaniere, 

Eşti dispusă, păpuşico, să-ţi mai dau trei ministere? 

  

Şi abia tăcu-Împăratul, ce mai zbucium, ce mai freamăt, 

Se-auzeau prelungi suspine şi un mult prea dulce geamăt. 

SPP-işti, copii de suflet ai jandarmului Pahonţu, 

Alergau pe coridoare ca, scăpat din puşcă, glonţu’. 

Neştiind acele stranii zgomote de unde vin, 

Nici nu bănuiau sărmanii că biletul lui Călin, 

Bine pitulat la sânu-i de pârdalnica Elenă, 

Penetrase obiectivul şi-acum, fără pic de jenă, 

Fostul comandant al navei botezată „Biruinţa”, 

Din sutienul blondinei, să-l scoată îşi da silinţa. 

Când, într-un târziu, spahii pricepură cum stă treaba, 

O lăsară pe-altădată cu-alergatul lor degeaba, 

Revenind, tăcuţi, la posturi, negândind la vreo Isoldă, 

Ci la banii de chirie şi la ciopârţita soldă... 
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Mircea la Carrefour 
(după Mihai Eminescu) 

 

 

Iată vine-un Jeep pe stradă, cu un girofar pe el, 

Baiazid stătea în dreapta şi rosti către şofer: 

"Sper că Mircea să ajungă, să nu-ntârzie din nou. 

Ia vezi dacă-a tras maşina, lângă gura de metrou..". 

"- N-a venit, Măria Ta", zise el privind în jur.... 

"Şi mi-a zis că fix la 12 ne vedem lângă Carrefour". 

 

Aşteptând vreo 5 minute, îşi pierdu orice răbdare 

Şi trimite bodiguarzii să se uite prin parcare 

La un semn (curbă la dreapta), se opreşte un X5. 

Şi din el coboară Mircea, în bermude şi opinci. 

Printre turci porni agale şi privindu-i cu nesaţ, 

Le-arată un "Sony Vaio", care-l ţine la subraţ. 

Agitat, la el în Jeep, şi-mbrăcat tot în civil, 

Baiazid nu mai rezista şi îl sună pe mobil: 

 

"- Tu eşti Mircea?" 

..."- Da-mpărate, am uitat să îţi dau bip, 

Dar am stat mult la Rovine, era coada la Agip. 

Nici n-am nimerit din prima, că nu vin aici prea des, 

Şi-am luat-o... pe centura, îndrumat de GPS! 

Acum am parcat maşina. Unde eşti?, că vin la tine..." 

 

"- Sunt aicea în maşină şi te văd, te-ndrepţi spre mine". 

Şi de-ndată ajunse Mircea şi urcă la turc în jeep. 

Şi-ncepu să îi explice că nu vrea, cu nici un chip 

Să îşi strângă întreaga oaste la Rovine în câmpii 

Şi să lupte pân' la moarte cu ai turcului spahii. 
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"- Baiazide, ştii că-i criză, şi-acum viaţa-i foarte grea, 

Mă gândeam ca să ne batem... dar la "Heroes" în reţea. 

Sau în loc să cucereşti, cu armate-al meu popor, 

Nu ai vrea, dacă ai wireless, să jucăm "conQUIZtador"? 

 

"-Cum, când turcii-mi sunt în vamă, şi-am venit din Istambul, 

Tu nu vrei ca să ne batem, că nu ţi se pare "cool"? 

Eu nu-s disperat ca tine să stau nopţi întregi pe net, 

Eu trăiesc în realitate şi nu e nici un secret 

Că am fost în multe lupte: Varna, Bilist sau Oituz..." 

"-Păi eu sunt online tot timpul, nu puteai să dai un "buzz"??" 

"-Mircea!!! Vin c-o întreaga oaste, iar tu faci mişto de noi.., 

Mâine sunt aici cu turcii şi-ţi declar de-acum război". 

 

"- Cum vrei tu, mărite rege, eu speram să mă-nţelegi, 

Căci de-ajungem la cuţite, voi nu mai plecaţi întregi. 

N-aş vrea să pun pe "YouTube", cu-ai tăi morţi, videoclipuri, 

Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale jeep-uri. 

Dar, de asta ţi-e dorinţa, mâine ne vedem la luptă, 

Şi-ţi promit că pleci d-aici cel puţin c-o mâna ruptă". 

 

Şi zicând acestea Mircea îl lăsă pe Baiazid. 

Şi trântindu-i portiera el pleca la pas grăbit. 

Când ajunse la maşină, găsi-n geam, pe-un bilet scris: 

"Scuze. V-am blocat o roată, c-aţi parcat pe interzis"... 

Şi da Mircea multe mailuri, sms-uri, mii de "bip"-uri, 

Ca să-şi strângă toţi oştenii şi să îi îndese-n "Jeep"-uri. 

Demarând în mare trombă, se-ndreptară spre Rovine, 

Dar aici găsiră turcii, toţi cu pantalonii-n vine! 

Toţi văitându-se de moarte, ghemuiţi prin iarbă scurtă 

Rezemaţi de câte-un ciot şi ţinându-se de burtă. 
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"- Baiazid, hai să ne batem! Unde eşti, de ce nu vii?" 

"- Mi-am scos în oraş oştenii şi i-am dus la KFC. 

Şi-am mâncat cu poft-aseară, tot ce ni s-a pus pe masă..." 

Răspunse-ncordat sultanul dintr-o tufa mai retrasă. 

"- N-am ştiut că la "fast-food"-uri nu e bine să mănânci, 

Mai ales în România, fiindcă rişti să pleci pe "brânci"... 

Nu mai vreau ca să ne batem, iartă-mă, a fost o farsă. 

Dă-ne nişte "trifermente" şi-o să facem cale-ntoarsă"... 

 

Şi aşa a scăpat Mircea de o luptă la Rovine. 

Deci se vede pân-la urmă ca "fast-food"-ul face bine. 

Asta-i tot... Dar fiţi voi siguri că Istoria o să zică: 

"Turcii l-au văzut de Mircea şi-au făcut pe ei de frică!" 
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Fabula papagalului 
  

 

Criza mondială 

A lovit, 

Subit, 

Şi lumea animală. 

Leul, alesul ei pentru un nou mandat, 

A constatat 

C-au început supuşii să îşi arate colţii: 

Îl acuzau cu toţii 

Că-n loc de vreo măsură, 

El stă numai în chefuri, dezbină şi înjură, 

Crezându-se-mpreună cu-o haită de lachei, 

Descins din neam de zei. 

De-aceea, enervate, 

Jivinele-şi făcură şi ele sindicate, 

Să poată protesta în mod organizat. 

Speriat, 

Văzând conducătorul că gluma se îngroaşă, 

Că poate să o ia chiar dânsul pe cocoaşă, 

S-a gândit, 

C-ar fi mai potrivit, 

Să-ndrepte ura turmei spre un supus docil, 

Cu minte de copil, 

Care să nu grăiască 

Decât ce-o să audă din gura lui zeiască. 

Încântat 

De propria-i idee, îndată a chemat 

Un papagal ce-n juru-i se gudura mereu 

Şi-l imita la greu: 
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- Prietene, îi spuse cu aer de magistru, 

De astăzi tu vei fi un mare prim-ministru! 

- Dar eu sunt mic, 

O, rege, 

Şi nu pricep nimic 

Din ce se-ntâmplă-n junglă cu criza mondială! 

- Hă, hă! Faci o greşeală: 

Pricep doar eu, tu n-ai nevoie să te-agiţi, 

Ci numai să imiţi, 

Ca orice papagal, 

Cuvintele rostite de Leul genial! 

Vei fi, de ai habar, 

Un fel de... avatar. 

Hai, vino, să te-nvăţ acum ce ai de spus, 

Din zori până-n apus! 

Şi micul papagal, destoinic, a-nvăţat 

Politica de stat... 

De-atunci el se tot bate 

Cu zeci de sindicate, 

Iar Leul, liniştit, netemător, etern, 

Le-arată tuturor că hiba-i la guvern. 

În fabula aceasta, MORALA ne învaţă, 

Că oricine în viaţă 

Chiar scapă de scandal, 

Când are „papagal”! 
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Fabula turismului 

 

  

Chelise Leul-rege dar coama şi-o păstrase 

Şi tot avea succese când se plimba pe strasse, 

Era bătrân şi totuşi, cu ochii lui saşii, 

Vedea să-i mai plesnească cu coada pe copii, 

Avea şi laba tare, de-aceea, cucerită, 

O vulpe se-aciuase în marea lui suită. 

Şi cum era-nzestrată cu-o fire pudibondă, 

Ştiind cât de sensibil e Leul la o blondă, 

Ea s-a vopsit degrabă-n culoarea de-acest ton, 

Apoi, luând poşeta de super-lux, Vuitton, 

S-a dus la el cu nurii, sperând să fie-aleasă, 

În noua guvernare pe-un post de ministreasă. 

(Fuseseră alegeri în toamna-acelui an 

Şi-acum se dădea lupta pe marele ciolan). 

Deşi cam găinară, cum unii, cu cinism, 

O criticau în presă, ajunse la... turism. 

Şi cu tupeu ceru să i se-aloce banii 

Cât alte ministere nu au primit cu anii, 

Voia s-aducă păsări şi ouă de-mprumut, 

Că-n criza asta mare, nici jungla n-a avut, 

Dorea ea să impună un brand miraculos: 

The land of choise-jungla, să-i fie de folos 

Ca, atrăgând turiştii cu minte de copii, 

Ea să câştige bani tot din găinării.  

- Stăpâne Leu, strigă masivul elefant, 

Mă văd chiar obligat să nu fiu elegant, 

Această blondă sexy, chiar vrea să te prostească? 

Turismul cu asfalt doar poate să-nflorească, 
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Eu ca ministru pus, în junglă, la transporturi 

Am chiar pentru turism o mie de-alte ponturi! 

Dar blonda ministreasă cu zâmbetu-i perfid, 

Îşi apără bugetul, intervenind rapid: 

- Turiştii, spuse vulpea, când n-ai infrastructură, 

Vor pe la noi să vadă doar oul cum se fură! 

Autostrăzi, şosele găsesc în alte părţi, 

Dar cum se fură-n junglă, nu scrie nici în cărţi! 

Doar asta-i va atrage şi-un... farmec fecioresc, 

Al meu, dacă le-arăt cum ştiu să călăresc! 

Şi ca să demonstreze cât este de cochetă, 

Ea-ncălecă un cal, apoi o bicicletă, 

Încât şi elefantul,  sedus de călărit, 

L-a aprobat pe rege care-a decis grăbit, 

Nălţându-şi de pe tron statura lui ilustră, 

Cu ochii îndreptaţi spre scurta vulpii fustă: 

- Decât să mai dăm banii pe-asfalturi la străini, 

Mai bine-i investim în ouă şi găini! 

Astfel primi vulpiţa vopsită auriu, 

O sumă foarte mare... topită, cum? Nu ştiu! 

Căci nici găini, nici ouă în junglă n-a adus, 

Ci numai un... cocoş pe post de... soţ supus. 

 

MORALA mi se pare pierdută-n veşnicie: 

Turismul pentru-o “vulpe” e tot găinărie! 

 

 

 

 



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

 688 

Pleacă urmaşii 
 

  

Ne pleacă departe urmaşii 

Să-şi facă în viaţă un rost 

Prin lumi de bogaţi îşi târâie paşii 

Că-n ţară o duc tot mai prost 

 

Acceptă servicii imunde 

Se zbat ca un ban să le iasă 

Şi totuşi câştiga parale mai multe 

Decât şcoliţii acasă 

 

În ţară, nimic nu mai merge 

Lipsiţi de speranţă-s sărmanii 

Copiii ne pleacă, neamul se şterge 

Iar Hoţii îşi numără banii 

 

Domnii descântă prin cancelarii 

Ca-n vremuri perverse uitate 

Românii se lasă minţiţi de mai marii 

Ce-mpart la cocteiluri "dreptatea" 

 

Mă rog cu ochii spre stele 

Ca neamul şi ţara mea toată 

Pentru scăpare de răi şi de rele 

Să se mai scuture-odată! 
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L’hiver sur la ulitza 
  

A-nceput de ieri să cadă 

Câte-un rrom, pe urmă doi. 

Franţa pusă e pe sfadă, 

Şi ni-I dă pe toţi grămadă, 

Înapoi.  

 

Nu e cuşer. Dar e bine 

Pentru Sarkozy, acum; 

Taberele-s toate scrum, 

Dar năvalnic vuiet vine 

De pe drum.  

 

Sunt ţigani şi balabuste, 

Vin la Otopeni ţipând, 

Şi se-mping şi sar râzând, 

Şi se-mpiedică de fuste, 

Vrând-nevrând.  

 

Cei mai mari, acum, din sfadă, 

Stau pe-ncăierare puşi, 

Cei mai mici, de foame-aduşi, 

Se scâncesc şi stau grămadă 

Lângă uşi.  

 

Colo-n colţ, acum răsare 

Un ţigan mai mărunţel, 

Chinuindu-se să care 

O sacoşă mult mai mare 

Decât el.  
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Opt cercei cu dânsul are, 

Cinci brăţări şi-un portofel, 

De la nişte trecătoare, 

Pe sub turnul ăla mare, 

Zis Eiffel.  

 

Altul, zău, cu dânsul, n-are 

Nici bagaje, nici nimic, 

Doar un lanţ, cu-o cruce mare, 

Care saltă în mişcare 

Pe buric.  

 

Trei ţigănci cu burta mare 

Şi cu rochii fistichii, 

Nu au loc ca să coboare, 

C-alăptează fiecare 

Doi copii.  

 

Un reporter vine-n grabă 

Să le ia un interviu 

Şi se-nvârte în pustiu 

Până când răspunde-o babă, 

Cam târziu.  

 

Se-oţărăşte rău bătrâna 

Către cel cu microfon, 

Şi-l înjură francofon, 

Fi’ncă nu mai e româna 

De bonton.  
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Zice: - "Merde, cam mare graba, 

N-am făcut nimica rău, 

Uite-aici, îţi spune baba, 

Ne băgară pe degeaba 

La bulău.  

 

Şi, degeaba ne-au dat banii 

Că mai şmecheri suntem noi! 

Într-un an sau maxim doi, 

Ne întoarcem, toţi ţiganii 

Înapoi.  

 

Nu e mare socoteală 

Că acasă ne-aţi trimis, 

Ne-adunăm la repezeală 

Şi să vezi atunci ciordeală 

La Paris!" 
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Povestea lui Ion Americanu 

 

De pe meleagul transilvan 

Plecat-a Ion peste ocean 

Lăsându-şi strămoşească glie 

Cu... viză de la Loterie! 

Şi, deşi-i doar de vreo cinci ani 

Aici, printre americani, 

Curata-i limbă românească 

S-a transformat în... păsărească! 

Vorbeşte-acuma dezlânat 

Un grai americanizat: 

El PENTUIEŞTE, nu vopseşte, 

Toyota lui o DRĂIVUIEŞTE 

Fundaţia o DIGUIEŞTE 

Şi tot aşa el SPICUIEŞTE... 

(Numai atunci când se loveşte 

Şi-şi dă cu HAMĂRU în deşte 

Înjură neaoş, româneşte!) 

Şi-a luat un BILDING prăpădit 

Şi ca românul, a muncit 

Prin arşiţă şi prin zăduf; 

A pus clădirii un nou RUF, 

A pus şi FOUM, a tencuit, 

FLORUL cam vechi l-a SENDUIT 

Doi COŢI de lac apoi a dat 

Şi GIOBUL ieri l-a terminat! 

În TRACU-i NAIS din OCŞĂN luat 

Apoi spre casă a plecat. 
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(Doar la un STOR s-a mai oprit 

Să ia ceva de DRINCUIT, 

Ba şi un MUVI-a RENTUIT) 

Şi după ŞAUĂR, a mâncat, 

Un pic la NIUZURI s-a uitat 

Şi-a adormit cu berea-n mână 

"Călăul" de... limbă română! 

 

Da! Ăsta-i Ion Americanu'! 

În casa lui nu-i nici Rebreanu, 

Nici Goga şi nici Voiculescu, 

Alecsandri sau Eminescu! 

La el în casă nu găseşti 

Măcar ziare româneşti 

Şi vreo revistă de-a citit 

E... c-a primit-o gratuit! 

(Şi-s mulţi ca el, ce nici un cent 

N-ar da pe un abonament 

La vreo revistă românească 

Religioasă sau lumească!) 

Aşa că, Ioane, eu îţi zic, 

Să nu mai fii aşa mojic! 

Respectă-ţi limba strămoşească 

N-o fă... româno-englezească! 

Eşti greu de cap şi nu mă mir 

Ca poceşti limba lui Shakespeare 

Dar cum poţi, omule năuc, 

Să strici şi limba lui Coşbuc?!... 

Căci doar această limbă dulce, 

De la Ureche şi Neculce 

Îţi este în străinătate 

Singura ta identitate! 
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Şi tu, românul meu pribeag 

Ce-aici pe un străin meleag 

Ţi-a fost sortit să vieţuieşti 

COMOARA LIMBII ROMÂNEŞTI 

În suflet de n-o vei purta -  

Ce goală va fi viaţa ta! 

Chiar de-ai trăi pe-un colţ de rai 

De vei uita al mamei grai, 

În care-ai spus primul cuvânt, 

Şi-ai înălţat spre cerul sfânt 

Cu glasu-ţi sincer şi umil 

Prima ta rugă de copil - 

Vei fi - chiar dacă eşti bogat - 

Un venetic înstrăinat! 

 

Străin în ţară străină, 

Copac făr' de rădăcină... 
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Mioriţa matematică 
  
 

Pe-un picior de PLAN 

EUCLIDIAN 

Iată vin în cale 

TRANSLATÂND la vale 

Trei MULŢIMI de PUNCTE 

Toate trei DISJUNCTE 

De FUNCŢII păzite 

Toate diferite. 

Ele sunt tot trei: 

Una-i INJECTIVĂ, 

Alta-i BIJECTIVĂ, 

Şi-alta-i SURJECTIVĂ. 

Iar cea INJECTIVĂ 

Şi cea SURJECTIVĂ, 

Mări, se vorbiră 

Şi se sfătuiră 

Să rămână treze 

Până-o să-nsereze 

Şi s-o ANULEZE 

Pe cea BIJECTIVĂ, 

C-are PRIMITIVĂ 

Şi ASIMPTOTE multe 

Câte şi mai câte, 

Că e INVERSABILĂ 

Şi chiar DERIVABILĂ. 

Dar într-o MULŢIME 

Asta s-a aflat 

Şi s-au indignat 

C-ale lor cuvinte 
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Întrec orice LIMITE. 

Dar de la f (0)- ncoace 

Unui PUNCT nu-i place 

Să mai stea-n MULŢIME 

Şi de treabă a se ţine. 

BIJECTIVA se-ntreba: 

− PUNCTUL ăsta ce-o avea? 

Şi se duse 

Şi îi spuse: 

− Dragă PUNCTULEŢUL meu 

Ce rău, oare, îţi fac eu, 

Sau nu-ţi place poate 

C-ai COORDONATE 

NATURALE toate? 

Vrei să stai mai jos 

Crezi că-i mai frumos? 

Nu vrei un’ te-am pus 

Vrei cumva mai sus? 

− Dragă BIJECTIVĂ 

Eu chiar dimpotrivă, 

Mă simt foarte bine 

Dar e rău de tine! 

Când o să-nsereze, 

Vor să te-ANULEZE 

Funcţia INJECTIVĂ 

Şi cea SURJECTIVĂ. 

- Dacă s-o-ntâmplă 

De m-or ANULA 

Să mă-ngropi în zori 

În CÂMP DE VECTORI 

Într-o VECINĂTATE 

Pe-aici pe-aproape 
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Sau chiar în MULŢIME 

Să fiţi tot cu mine. 

Iar la cap să-mi pui 

CALCUL INTEGRAL 

Ori un MANUAL 

Sau poate-un TRATAT 

Cât mai inspirat 

Şi de l-or citi 

Îşi vor aminti 

Cei ce au uitat 

Că am existat!  

Şi voi fi propusă 

În SUBIECTE inclusă 

Pentru OLIMPIADĂ 

Sau BALCANIADA. 

Şi-n loc de ANULAT 

Să le spui curat 

C-am INTERSECTAT 

Mândrele ELIPSE 

Că am PUNCTE FIXE 

RĂDĂCINI REALE 

Şi IMAGINARE 

Şi că am DARBOUX. 

Dar mai află tu 

Că de-i întâlni 

O SFERĂ bătrână 

Cu un CERC de lână 

Prin SPAŢIU alergând 

Şi la toţi zicând: 

− Cine mi-a văzut 

Sau mi-a cunoscut 

O FUNCŢIE - AFINĂ 
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Cu o PANTĂ lină 

Bine DEFINITĂ 

Şi NEMĂRGINITĂ? − 

Să te-nduri de ea 

Şi să-i spui aşa: 

C-am INTERSECTAT 

Mândrele ELIPSE 

Că am PUNCTE FIXE 

Rădăcini COMPLEXE 

Şi că am DARBOUX. 

Dar nu-i spune tu 

De cele REALE, 

Că de-i povesti 

Mult ai s-o mâhneşti 

Şi va şti de-ndat 

Că m-au ANULAT. 

Şi încă te mai rog 

Ca-ntre colegi buni 

Tot ce am avut 

Tu să le aduni 

Să le scoţi din SPAŢIUL 

Cu trei DIMENSIUNI, 

Iar tu dragul meu 

Să te INTEGREZI 

Să te ANEXEZI 

La altă MULŢIME 

Că-i greu fără mine 

Dar îţi va fi bine 

Şi vei rezista, cât va EXISTA 

MATEMATICA! 
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Poezioala desple secs 
 
 

Făcui fălă să vleau o constatale 

La glădiniţă ieli, când am picat, 

(Cu toate că-s de-un an în glupa male) 

Să mol dacă glumesc, pe omoplat! 

 

Ne-a esplicat doamna educatoale 

Amănunţit, chial ne-a si desenat, 

Cum am ajuns să ezigstăm sub soale, 

Cum fiecale a fost plocleat, 

 

Elam ochi si ulechi de culios 

Să aflu cum pe lume am venit, 

Si chipes si isteţ, da' si flumos, 

Da' nu te mint, mai mult m-a plictisit, 

 

C-al fi o balză, cale-n noptiţică, 

Ne-aduţe-n pliscu' ei, împachetaţi, 

Când scapă si mămica de bultică 

Făcută de la ouă si câlnaţi, 

 

Cum zboală balza asta-nţet, agale, 

Vleo nouă luni, să iasă luclu bun 

Si cum agiungem în pătuţ si-n ţoale 

Pe cosul casei, ca si Mos Clăciun.... 

 

Să vezi măi flate, ţe educatoale! 

Fălă misto, chial m-a lăsat pelplex, 

La vâlsta ei - ţe ţâţe, ce piţioale! -, 

Să nu stie nimica desple secs? 
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Reclame vechi şi noi 

                            
  

Vreţi să cuceriţi femeia? 

Folosiţi săpunul Cheia!                                     

 

  

Soarele şi tenisul 

Vă-ntăreşte penisul!  

         

  

Moarte sigură cu cobra, 

Dar mai sigură cu Mobra!                                     

 

  

Motocicleta Carpaţi, 

Staţi în cur şi reparaţi! 

 

  

Ciocolata Pitic 

Vă face voinic!  

 

  

Nu mai fumaţi ţigări Kent 

Că vă lasă impotent!                                         

                                                                             

  

Vreţi să  deveniţi bărbaţi?  

Fumaţi doar ţigări Carpaţi!                                  
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Sifilisul de  Constanţa 

Face tenul ca  faianţa.                                      

 

  

Până şi-mpăratul Nero 

Se spăla la cur cu Dero!                                     

 

  

Opriţi dricul, 

Mortul vrea să bea un Cico! 

Un Cico dac-ar bea, 

Mortul poate-ar învia!                                       

                                                                             

  

Ciocolata Laura 

Vă lărgeşte gaura!                                           

          

  

Pasta de dinţi Cristal                                     

Face dinţii ca de cal!                                       

          

  

Aquafresh în trei culori                                   

Cariază de trei ori!                                         

                 

  

Dacă bei Ţuică de prună,                                              

Orice-babă-ţi pare bună!             
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Scene de viaţă 
 

 

  

Recompensă  

Pierdut în tren, acum o săptămână  

Pe soacră-mea, de talie imensă,  

Cu ceas de aur Schaffhausen la mână.  

Acel ce-aduce ceasul... recompensă.  

   

  

Însurătoarea la 80 de ani cu o tânără de 20  

- Domnu' doctor, mă însor,  

Nu mai pot de foc şi dor.  

- Eu vă spun ceva vital:  

Sexul poate fi mortal.  

Moşul zise cu candoare:  

- Bine, dacă moare, moare!...  

   

  

Octogenarul către iubita lui  

Simţeam că am ceva pierdut  

În sărutările şuvoi:  

Mai dă-mi, iubito, un sărut,  

Să-mi iau... proteza înapoi!  

   

  

La nunta unui pensionar  

Nunta lui s-a-nregistrat  

Printre nunţile celebre,  

C-avut şi-un invitat  

De la "Pompele funebre!  
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În atenţia mirelui!  

Devine o comoară-n casă  

Mireasa ta, când te însori,  

Dar orice piatră preţioasă  

Atrage şi... răufăcători.  

   

  

Rochia de mireasă  

E o probă de iubire  

Şi-o păstrez ca amintire,  

Că-mi va fi folositoare  

Şi la nunta următoare.  

   

  

Soţul gelos  

Stăpânind bucătăria  

Numai soaţa şi robotul,  

Îl incită gelozia:  

- Dac-o pupă, idiotul?  

   

  

Secretul casniciei ideale  

Cea mai bună căsnicie  

Tre' să fie balansată:  

El, s-asculte de soţie,  

Ea, să fie ascultată!  
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Explicaţia dată soţului  

Să vezi, dragă, ce ruşine,  

Intru-n apă la scăldat  

Şi-am simţit ceva în mine  

Cum se mişcă... regulat!    

   

  

Soţia fotbalistului  

Nevasta lui, prevăzătoare,  

Nu duce-o viaţă plicticoasă.  

Când joacă el în deplasare,  

Ea are "meciuri" grele-acasă!  

   

  

Tânăra căsătorită  

Bărbatul meu e-un om model,  

Sunt trup şi suflet pentru el,  

De toţi ceilalţi de azi mă rup,  

Iar pentru ei voi fi doar trup!  

   

  

Scrisoarea soţiei  

Singurătatea mă apasă  

Şi dragostea mă copleşeşte,  

Căci fără tine-i vid în casă!"  

(Da-n vid, ce bine se pluteşte... )  
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Motiv de divorţ  

Douăzeci de ani am stat  

Cu soţia împreună,  

De curând am divorţat...  

Vreau să mor de moarte bună.  

   

  

Între soţi  

- Blana cum îmi vine?  

Zise ea cochetă.  

El răspunse: - Bine,  

Vulpea e completă!  

   

  

Întrevedere  

- Mamă, te anunţ că eu  

M-am căsătorit şi... gata!  

- Cum o cheamă, dragul meu?  

- Alexandru, ca pe tata!  

   

  

Fidelitate conjugală        

Pe soţ îl "poartă" în poşetă  

Să nu-l confunde, spune drept,  

De-o fi vreodată neatentă  

Cu cel pe care-l poartă-n piept!  
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Lamentarea femeilor din blocurile cu risc seismic  

Soarta e cu noi haină,  

Fug de sex, acum, bărbaţii,  

Că e blocul cu bulină...  

Nu rezistă la vibraţii!  

   

  

Criza familială  

După o lungă analiză,  

Bărbatul, calculat în toate,  

Nevestei introduse viză,  

C-avea ieşiri necontrolate.  
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Zâmbete internaţionale 
 

 
Zâmbet japonez 

 

 
Zâmbet mexican 
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Zâmbet olandez 

 

 

 
Zâmbet canadian 
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Zâmbet angolez 

 

 

 
Zâmbet franţuzesc 
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Zâmbet chinezesc 

 

 

 
Zâmbet indian 
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Zâmbet peruvian 

 

 
Şi, în fine, zâmbet românesc 
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Deoarece Dumnezeu nu reuşeşte să  urmărească 

chiar totul, a creat bătrânele,  băncile şi 

bancurile. 

 

Singura problemă a lui Bulă e că el singur  

îşi creează probleme.  

 

Savanţii au descoperit, în sfârşit, ce vrea 

femeia. Între timp, aceasta s-a răzgândit.. .  

 

Diferenţa dintre blonde şi verbe este că verbele  

pot fi şi neregulate. 

 

Bărbatul ideal nu bea, nu fumează, 

nu se drogează, nu înjură şi nu există.  

 

Tânără, drăguţă, bogată, sexy, fără obligaţii,  

90-60-90, plină de viaţă, pătimaşă, exotică ,  

sălbatică în pat, vând tractor. 

 


