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România, şi în 2013… 



 

 37 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Omagiu lui Constantin Tănase 
 

Pleac-ai noştri, vin ai noştri,  

Noi rămânem tot ca proştii!  
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Majoritatea românilor cred că majoritatea românilor e proşti. 
 

În SUA, poţi să faci orice nu este interzis de lege.  

În China, poţi să faci doar ce este permis de lege.  

În Cuba, e interzis sa faci şi ceea ce este permis de lege. 

În România, poţi face orice este interzis de lege.  

 

Un tărâm numit 

România 
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ATITUDINI 
Henric VIII, regele Angliei, hotârî să trimită un episcop la 

Francisc I, regele Franţei, într-o vreme când relaţiile dintre 

cei doi monarhi erau foarte încordate. Episcopul îi obiectă 

că misiunea încredinţată îi punea viaţa în primejdie. 

-  Să nu-ţi fie teamă!, ripostă Henric. Dacă 

Francisc te va ucide, voi pune să fie decapitaţi 

francezii aflaţi în puterea mea. 

-  Vă cred, spuse episcopul. Mi-e teamă însă că 

niciunul din capetele lor nu se va potrivi pe umerii 

mei! 

Ce să mai zică românii? Probabil că unora li s-a părut 

nostim să adoarmă o naţiune şi apoi să-i pună imnul 

“Deşteaptă-te, române!”… 
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Capitolul 1. ASEMĂNĂRI 

1.1. Avem aceleaşi hidrocentrale construite până în 1989, cu 

precizarea că pe unele, cât de curând, le vom face cadou; 

1.2. Avem aceleaşi termocentrale construite până în 1989 şi 

aceleaşi reţele de transport electric; 

1.3. Avem aceeaşi centrală atomică; 

1.3. Avem aceleaşi şosele şi autostrăzi în proporţie de 99%; 

1.4. Avem aceleaşi spitale construite până în 1989; 

1.5. Avem aceleaşi cămine, complexe, studenţeşti şi aceleaşi 

facultăţi de stat; 

1.6. Stăm şi acum la cozi. Sinistru e că acum stăm la coadă la 

bancă, la coadă să plătim impozitul sau gazul, la coadă să 

prindem mai ştiu eu ce promoţie sau la coadă să depunem 

cererea de şomaj; 

1.7. La fel ca până-n 1989, vedem hoţul, dar închidem ochii; 

1.8. La fel ca până-n 1989, ne uităm la TV şi nu avem ce să 

vedem; 

1.9. La fel ca până-n 1989, ne minţim spunându-ne că preşe-

dintele singur nu are ce să facă; 

1.10. La fel ca până-n 1989 ne plângem că-i greu dar noi o 

ducem bine 

1.11. La fel ca până-n 1989, ne ameninţăm copiii să înveţe 

bine, spunându-le că fără carte nu au parte; 

1.12. La fel ca până-n 1989, cei fără carte sau cu studii cum-

părate sunt numiţi politic în funcţii de conducere; 

1.13. La fel ca până-n 1989, locurile la facultăţile de stat sunt 

foarte puţine; 

TRECUT VS. PREZENT 
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1.14. La fel ca până-n 1989, încercăm să ne plătim datoriile; 

1.15. Avem acelaşi metrou ca şi în 1989; 

1.16. Avem aceleaşi linii de tramvai şi troleibuz; 

1.17. Avem aceleaşi parcuri, dar distruse, aceleaşi zone de 

agrement, dar ruinate, aceleaşi baze de tratament, dar 

înstrăinate sau lăsate în paragină, aceleaşi lacuri termale şi băi 

populare, dar acum cu taxe mult mai mari; 

1.18. Avem aceleaşi mine, dar închise, aceleaşi sonde 

petroliere, dar cesionate pe 2 lei, aceleaşi grădiniţe şi cămine; 

1.19. Avem aceleaşi staţiuni turistice, dar fie lăsate de izbe-

lişte, fie date cadou; 

1.20. Avem aceleaşi bogăţii naturale, inepuizabile (aur, nefe-

roase, marmură, minereuri feroase, uraniu, gaz, hidrogen 

sulfurat ş.a.m.d.; 

1.21. Avem aceleaşi fântâni, dar secate, aceleaşi izvoare de apă 

minerală; 

1.22. Avem aceleaşi centre de cercetare, dar fără cercetători; 

1.23. Şi acum, ca şi până-n 1989, ne mulţumim să spunem 

bancuri despre politicieni; 

1.24. Şi acum, ca şi până-n 1989, ne lăsăm conduşi precum o 

vită la abator. 

 

 

 

Capitolul 2. DEOSEBIRI 

2.1. Hidrocentralele ce le avem sunt amortizate contabil. 

Costul de producţie este acum de 10 ori mai mic, dar cel pe care-

l plătim este de 10 ori mai mare; 

2.2. Termocentralele pe care le avem sunt şi ele în aceeaşi 

situaţie ca a hidrocentralelor, în schimb aici ne confruntăm cu 

alt aspect, al aprovizionării cu cărbune de import. Dacă ar fi fost 

posibil, politicienii noştri ar fi importat şi apă pentru varianta 



 

 45 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

hidro, numai comision să iasă... Amortizarea termocentralelor 

duce la costuri foarte mici de producţie, în schimb comisioanele 

de la import au grijă să regleze preţul. Aceleaşi comisioane vin a 

corecta preţul şi în varianta hidro, comisioane de milioane de 

euro pentru revizii tehnice uzuale la preţuri de milioane; 

2.3. Incredibil, importăm apă grea de la o firmă din paradisul 

fiscal care, cândva, o cumpăra (importa) din… România. 

Transportul e foarte rapid, el făcându-se doar pe hârtie. Teoria 

că energia electrică este aproape gratuită nu e valabilă şi pentru 

România; 

2.4. Şoselele şi autostrăzile sunt aceleaşi, dar cu un trafic de 10 

ori mai mare; 

2.5. În spitale, acum trebuie să vii cu seringa ta şi cu medi-

camentele tale; 

2.6. Statul la coadă e privit ca ceva normal. Am stat 2 ore la 

BCR, le-am făcut sesizare şi un pic de circ, i-am întrebat dacă-şi 

dau seama că ceea ce fac e furt, furt de timp şi normal ar fi să mă 

pontez şi să fiu plătit de bancă. Angajaţii râdeau, iar pinguinii de 

la coadă mă priveau ca pe un ciudat; 

2.7. Dacă ceri restul la taxi, spun că nu au schimbat, dacă vrei 

restul de la MegaImage trebuie să te lupţi să-l culegi de pe sticlă, 

dacă laşi ciubuc prea puţin, ţi se bate obrazul; 

2.8. Până-n 1989 eram minţiţi 2 ore/zi, la televizor. Acum 

suntem minţiţi 24 de ore/zi; 

2.9. Până-n 1989, preşedintele era lăudat de patriarhul 

României, acum preşedintele pupă mâna patriarhului. Homo-

sexualitatea e prezentă la cele mai înalte nivele. A pupa mâna 

cuiva este o opţiune sexuală; 

2.10 În ziua de azi, poţi face o facultate şi numai cu bani. Exa-

menele de semestru sunt teste grilă, iar subiectele sunt postate 

pe net cu 2 săptămâni înainte; 

2.11. Exploatarea resurselor naturale se face de către privaţi, 

care dau statului român între 3-12% din valoare. Protecţia 
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socială are un alt sens: a-l aduce pe om la nivelul de inteligenţă 

şi/sau cunoaştere/percepere al ierbivorelor e factor de echilibru 

şi linişte socială. Eliminarea fizică a pensionarilor şi a celor 

asistaţi social e plus valoare, şi trebuie făcută într-un cadru 

legal; 

2.12. Astăzi se fac consolidări la tronsoane de căi de tramvai 

unde nu e cazul, doar pentru a încasa comisionul. Toată clasă 

politică aşteaptă cutremurul ca pe Dumnezeu; 

2.13. Până-n 1989, fiecare cetăţean mergea în concediu, o dată 

la mare şi o dată la munte. Azi doar 5% îşi mai permit; 

2.14. Până-n 1989, banii obţinuţi din exploatarea resurselor 

naturale erau direcţionaţi către protecţia socială, astăzi sunt 

direcţionaţi către protecţia mafiei; 

2.15. Apa plată e la fel de scumpă ca berea; 

2.16. Cumpărăm Cola la acelaşi preţ cu laptele, dacă nu mai 

scump. În loc să ne hrănim copiii, îi otrăvim cu mâna noastră; 

2.17. Parizerul e făcut din celuloză alimentară şi prafuri 

extrem de toxice. Toate preparatele conţin aditivi toxici ce 

permit absorbţia apei. Am ajuns să cumpărăm apa la preţ de 

şuncă presată. Am ajuns să ne cumpărăm propria moarte în rate; 

2.18. Banii ce ni se fură zi de zi se întorc înapoi sub formă de 

împrumut. Cine are interes să se oprească jaful atâta timp cât 

acesta generează dobânzi aceloraşi hoţi? Dacă am încerca să-i 

falimentăm pe aceşti criminali economici ce fac profit otrăvindu-

ne, cu acordul tacit al statului şi, de ce nu, şi al nostru, nu ne-ar 

rămâne decât să bem apă şi să mâncăm cartofi şi pâine, dar şi 

atunci, nu sunt sigur că nu ne-ar otrăvi apa! Există o vorbă 

veche: SCAPĂ CINE POATE. Eu unul vă spun sincer că SCAPĂ 

CINE SE TREZEŞTE! Invadatorii nu ne invadează, pentru că încă 

suntem prea mulţi! 
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Capitolul 3. SPECIFIC ROMÂNESC 

3.1. Numai în România plăteşti comision de consultare cont, 

făcută la bancomat; 

3.2. Numai în România plăteşti comision când retragi numerar 

de pe card; 

3.3. Numai în România termenele de prescripţie a amenzilor 

nu sunt respectate; 

3.4. Numai în România au fost date şi încă se mai dau legi 

pentru o zi; 

3.5. Numai în România brânza e mai scumpă decât carnea; 

3.6. Numai în România nucile noastre mai scumpe decât nucă 

de cocos; 

3.7. Numai în România laptele simplu e mai scump decât 

laptele bătut; 

3.8. Numai în România portocalele mai ieftine decât merele; 

3.9. Numai în România cărţile sunt mai ieftine decât revistele; 

3.10. Numai în România muzica bună e mai ieftină decât muzi-

ca proastă; 

3.11. Numai în România măslinele umplute cu gogoşar sunt 

mai ieftine decât măslinele umplute cu sâmbure; 

3.12. Numai în România vinul este mai ieftin decât strugurii; 

3.13. Numai în România pixul cu mână este mai ieftin decât 

mina de pix fără pix; 

3.14. Numai în România ciupercile sunt mai scumpe decât 

carnea de pui; 

3.16. Numai în România venitul minim şi pensiile sunt impo-

zitate (supuse taxării); 

3.17. Numai în România hotărârile luate de popor prin refe-

rendum sunt apoi ignorate; 

3.18. Numai în România statul are o relaţie sexuală cu cetă-

ţeanul, regulându-l în toate poziţiile posibile. Poziţia 89 (în 

grup) e practicată de 20 de ani! 
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 Cei 20.121.641 de români se împart astfel: 10.333.064 

sunt femei, 9.788.576 sunt bărbaţi şi Andreea Pora; 

 Alarmant! Numărul cocălarilor l-a depăşit pentru prima 

dată pe cel al românilor; 

 Cel mai populat judeţ este Teleormanul, unde trăiesc 

peste 70% dintre români; 

 Braşovul şi-a consolidat poziţia de cel mai populat judeţ 

al Moldovei; 

 Rezultatele din Vaslui au fost anulate, pentru că mulţi 

cetăţeni erau angrenaţi în lupte cu toporul în timp ce 

erau intervievaţi de recenzori; 

 La întrebarea „Cum vă numiţi?”, 90% dintre bănăţeni au 

răspuns cu „Banatu-i fruncea!”; 

 Ambii locuitori ai Sălajului erau plecaţi la mall, la Cluj, 

motiv pentru care recensământul judeţului va fi repetat; 

RECENSĂMÂNTUL LA ROMÂNI: 

CONCLUZII 
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 În Caracal, nimeni nu a vrut să răspundă la întrebarea 

„Unde locuiţi?”, majoritatea replicând „Prost eşti tu!”; 

 Mulţi cred că rezultatele nu sunt finale, existând sus-

piciuni întemeiate că încă nu s-a întors recenzorul de la 

Florin Piersic; 

 Ungurii se laudă că până şi prinţul Charles s-a declarat 

maghiar la recensământ. 

 

 

 

Orice lucru se poate face în trei moduri:  

corect, incorect şi româneşte.  
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STUDIU NASA DESPRE ROMÂNI 

Dintre toate naţiile studiate, românii au fost aleşi pentru un 

viitor habitat artificial pe Marte; NASA crede că ar rezista 

cel mai bine. Iată doar câteva dintre motivaţii: 

 

 Nu au nevoie de spaţiu verde. Dacă acesta există, îl 

distrug. 

 Habitatul va fi construit gen scară de bloc cu două bănci 

la intrare. 

 Pentru divertisment, le ajunge un joc numit table. Nu au 

nevoie de gym sau piscină. 

 În caz de suprapopulare, subiectul feminin poate fi 

convins uşor să-şi arunce copiii la ghena de gunoi. Dacă 

decizia s-a considerat gresită, copiii pot fi recuperaţi 

după trei zile.  

 Românii se hrănesc cu 80 la sută pâine, 5 la sută 

seminţe de floarea soarelui, iar restul soia şi e-uri. 

 Singurul animal însoţitor este câinele comunitar. 

 Viaţa românilor este foarte simplă. Bârfa sau zvonurile 

sunt raţiunea lor de a trăi. În acest scop, vor fi introduse 

în habitat aşa numitele panarame, care vor trăi cu 

nulităţile manageri şi vor fi invidiate şi bârfite de 

nevestele grase şi oxigenate ale capabililor cu studii. 

 Habitatul va fi aprovizionat în cantităţi suplimentare cu 

prize, becuri, clanţe, capace de WC şi robineţi. Românii 

fură aceste obiecte. Încă nu se ştie de ce. Obiectele 

furate se pot găsi în apartamentele lor, în vitrina din 

sufragerie. Se presupune că sunt furate în special de 

capabilii cu studii şi aduse acasă ca un trofeu. 

 În acest caz, nevestele grase şi oxigenate au orgasme 

multiple, exclamând: “Costel al meu este şi deştept, şi 

descurcăreţ!”. 



 

 51 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 
 

Ieri l-am întâlnit pe Ionel, un băiat zdravăn de 2,50 m 

din Roşia Montană, care face baie în fiecare dimineaţă în 

lacul de decantare al cianurilor.  

Mi-a mărturisit că acolo a întâlnit-o şi pe prietena lui, o 

blondă superbă, mai înaltă decât el cu două capete, 

ambele cu ochi albaştri. 

 

 

ROŞIA MONTANĂ, 2015 
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LEGEA SPAŢIULUI 

a) Este loc sub soare pentru toată lumea.  

b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră. 

LEGEA UNIVERSALĂ A REVOLUŢIEI 

Orice revoluţie este începută de naivi, conti-

nuată de impostori şi exploatată de escroci. 

 

LEGILE LUI BULPHY 
 

Bulă s-a apucat să stu-

dieze filosofia. Dintre 

toate operele studiate, 

cel mai mult i-au plă-

cut Legile lui Murphy. 

Inspirat, a scris şi el 

câteva legi, pe care le-a 

publicat sub pseudo-

nimul Bulphy, conşti-

ent că altfel nu va fi 

luat în serios, decât fo-

losind un pen-name.  

Iată, mai jos, o selecţie 

din Legile lui Bulphy. 
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LEGEA REVOLUŢIEI LA ROMÂNI 

Toată lumea trage: armata - în unii, secu-

ritatea - în alţii, justiţia - de timp, nomen-

clatura - foloase, poporul - nădejde. 

LEGEA PRIVATIZĂRII 

Dacă din ceva scoţi o parte, poţi fi prins. Mai 

bine iei cu totul. 

LEGEA STATICII 

Tot ce e de stat – stă. 

LEGEA DINAMICII FLUIDELOR 

Dacă nu curge, pică. Cand curge, nu pică. 

LEGEA PARTIDELOR 

Unde nu e cap, sunt mai multe aripi. 

LEGEA GEOMETRIEI 

Un cap rotund ridicat la putere, devine pătrat. 

ALTĂ LEGE A GEOMETRIEI 

O dreaptă nu poate să fie paralelă cu o stângă. 

TEOREMA LUI TÖKES 

Îi dai ungurului dreptul, el vrea sa-i dai şi stângul ! 

LEGEA STEMEI DE STAT 

Stema de stat a Romaniei este secera şi ciolanul. 

LEGEA CASELOR NAŢIONALIZATE 

Cui o are, nu i se va mai lua. Cui i s-a luat, nu i 

se va mai da. 
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10+1 CONSECINŢE LEGATE 

DE MOARTEA LUI CIOABĂ 

umor negru 
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1) Traian Băsescu a trimis un mesaj de susţinere soţiei Majestăţii-Sale: 

"Condoleanţele mele, ţigancă împuţită!"; 

 

2) Premierul Victor Ponta a anunţat că, pentru a face rost de cei 350.000 de 

euro pentru repatrierea trupului neînsufleţit, va creşte TVA la 38%; 

 

3) Ion Iliescu s-a dus de urgenţă la Otopeni să împiedice întoarcearea 

regelui în Ţară; 

 

4) Ministrul de Externe francez a anunţat că a trimis, de urgenţă, 300 de 

euro şi un bilet de avion familiei îndurerate; 

 

5) În semn de omagiu, Radu Mazăre a înlocuit carele alegorice cu căruţe cu 

coviltir; 

 

6) Speriată să nu facă din nou o gafă, Elena Udrea a adresat condoleanţe 

familiei preşedintelui romilor; 

 

7) Patriarhul Daniel s-a arătat afectat de trecerea în nefiinţă a regelui 

ţiganilor: "Chiar dacă eram de religii diferite, aveam foarte multe în 

comun, cum ar fi dragostea pentru aur şi turnuleţe"; 

 

8) Liviu Dragnea a declarat că este convins că acest eveniment nefericit nu-l 

va opri pe rege să voteze la următoarele alegeri;  

 

9) Pentru a se obţine aurul necesar sicriului, se va începe, de urgenţă, 

exploatarea de la Roşia Montană; 

 

10) În semn de doliu, multe ţigănci şi-au coborât fustele în bernă;  

 

11) Trupul regelui va fi depus în sufrageria Palatului Regal Ţigănesc din Sibiu, 

chiar în dreptul padocurilor cailor regali. 
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AJUNSĂRĂM LA VORBELE LUI CEAUŞESCU... 
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PROPUNERI LEGISLATIVE ROMÂNEŞTI 
 

 

Articol unic 

Începând cu data de 01.01.2013, Guvernul Româ-

niei oferă slujbe gratuite tuturor şomerilor. 

Slujbele vor fi oficiate de preoţi, episcopi, arhie-

piscopi şi de Preafericitul preşedinte al României. 

 

Măsuri anticriză 

1. Reangajarea obligatorie a pensionarilor pentru a putea fina-

liza marile realizări începute în Epoca de Aur: Canalul 

Dunăre – Marea Neagră, Dunăre – Bucureşti, construcţia 

unei noi Case a Poporului etc. 

 

2. Impozitarea consumului de hârtie igienică în funcţie de stra-

turi, deoarece în aşa vremuri căcăcioase nu se poate 

trece cu vederea un asemenea potenţial. Cei care nu 

mănâncă nimic şi în consecinţă nu produc, vor plăti un 

impozit forfetar. 

 

3. Taxa pe aer la un nivel de 0,04 euro/mc aer consumat. Nu-

mărul de mc consumaţi va fi stabilit de către specialiştii 

Guvernului împreună cu Medicii de familie, în funcţie de 

capacitatea pulmonară a fiecărei persoane. Astmaticii 

au reducere de la 25% până la 100% în cazul când se 

opresc din respirat mai mult de 15 minute. 

 

4. Impozitarea pe kilogram. Orice român peste 35 de kg este un 

„gras nesimţit”, pe principiul lui Băsescu “slăbuţul îl 

duce în spate pe cel gras”. 
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5. Taxa pe „vânturi trase”, că prea s-au obişnuit românii să-şi 

dea aere. Se vor monta detectoare la fundul fiecărui 

contribuabil care vor înregistra numărul vânturilor tra-

se, intensitatea sunetului, intensitatea mirosului. Taxa 

va adaugă 24% la factura de gaz şi va fi obligatorie ca 

taxa Radio - TV de pe factura de curent. 

 

6. Taxa pe a doua limbă vorbită. Dacă au bani şi timp să înveţe o 

altă limbă în afară de română, să le fie ruşine şi să 

plătească pentru asta, pentru că sigur o fac intenţionat 

ca să poată pleca din ţară. Taxa va fi de 50% din va-

loarea totală a alocaţiei care a primit-o persoana res-

pectivă până la vârsta de 18 ani de la stat. Sunt scutiţi 

de taxă ungurii din Harghita, Covasna şi Mureş deoarece 

ei oricum nu ştiu decât ungureşte, deci nu se pune 

problema că ar şti mai mult de o limbă. 

 

7. Orice bărbat care are mai mult de 124.899 de fire de păr, va 

plăti o taxă pe fir de păr echivalent a 10 euro/1000 fire 

de păr. Peste 20000 de fire în plus se va considera că ai 

un alt cap şi se va impozita dublu. Cei cu chelie proe-

minentă şi/sau cu şuviţa peste chelie sunt scutiţi. 

 

8. Persoanele care îşi rod unghiile vor achita TVA care va fi cal-

culat la 100 de grame de unghii la un preţ ce va fi 

stabilit de către guvern deoarece consumă un aliment şi 

e normal să plătească. 

 

9. Persoanele cu dizabilităţi care umblă în cărucioare pe străzi 

(scaune electrice, conform d-rei Elena Băsescu) vor 

achita taxa de drum ca orice autovehicul. Cei care nu au 

cărucioare electrice, ci din acelea împinse de o persoană 

(însoţitor cu retribuţia micşorată cu 15%) vor plăti 



 

 59 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

„taxa de atelaj împins/tras de animal de povară” 

(bou/vacă în cazul nostru). Dacă vor fi prinşi cu taxa 

neplătită, li se va confisca căruciorul şi vor fi trimişi 

acasă pe jos. 

 

10. Taxa de căldură pentru vară, deoarece orice cetăţean care 

ţine geamul deschis primeşte gratuit încălzire prin 

bunăvoinţa Sfântului Guvern şi nu este normal. Astfel, 

pentru fiecare geam deschis vara la căldură peste 18 

grade se va plăti o „taxă de geam deschis” în valoare de 

12 euro/geam. La mai mult de 3 geamuri deschise se va 

considera a doua casă şi se va impozita dublu. Pentru 

geamurile închise se va acorda o reducere de 50%, dar 

numai până la 24 de grade. 

 

11. Sugarii şi bebeluşii care folosesc pampers (nesimţiţii!) vor 

plăti o taxă de poluare în funcţie de gradul de pericu-

lozitate care îl prezintă fiecare din reziduurile acumu-

late în scutec. Pentru stabilirea gradului de periculozi-

tate în care se încadrează fiecare bebeluş se vor trimite 

obligatoriu până la 1 iulie 2013 pentru fiecare copil 

între 0 şi 2 ani mostre din „produsul” rezultat şi 

acumulat în pamperşi la sediul Guvernului pentru a fi 

analizate. Ulterior, fiecare părinte va primi acasă o 

declaraţie de impozitare pe care o va achita în 24 de ore 

la cea mai apropiată agenţie CEC. 

 

12. Se va elimina impozitul pe venit în 2 faze. În prima fază se va 

elimina venitul.  

 

13. Şi nu în ultimul rând, taxa pe prostie, că suntem atât de 

proşti să răbdăm toţi politicienii ce îşi bat joc de noi. 
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AICI SUNT BANII 

DUMNEAVOASTRĂ! 
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Un procuror greţos de la DNA a trecut ieri pe la ferma noastră. 

-  Îmi pare rău dar trebuie să inspectez ferma, să văd 

dacă nu cumva cultivaţi droguri ilegale, ne-a spus. 

-  Nicio problemă, i-am zis, poţi să cauţi unde vrei în 

afară de câmpul ăla din dreapta. 

    Atunci a scos arogant legitimaţia şi mi-a lipit-o de faţa: 

-  Vezi asta? Eu am autoritatea să caut unde vreau, nu 

poţi să-mi spui tu unde să caut şi unde nu! Am încheiat 

discuţia, ai înţeles?! 

-  Bine, mă scuzaţi, i-am răspuns politicos şi mi-am 

văzut de-ale mele. 

Nu trec zece minute şi-l văd alergând de mama focului pe 

câmpul din dreapta urmărit de un mare taur cu spume la gură. 

Avea ochii ieşiţi din orbite de panică şi urlă cât îl ţinea gura:  

-  Ajutoooor, ajutoooor! 

    Atunci am aruncat sculele din mână, am fugit lângă gard şi 

am urlat la el: 

-  Legitimaţia, arată-i legitimaţia!  

PROCURORUL 
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EXAMENUL 

O domnişoară se prezintă la examen la Facultatea de Drept din 

Târgovişte şi, privindu-l galeş pe profesor, îi spune: 

-  Domn profesor! Pentru a lua examenul, sunt gata de 

orice!  

-  De orice?  

-  De orice!  

-  Bine. Atunci mergi şi învaţă. 

ORGANELE 

Într-o intreprindere de producţie: „Stimate lucrătoare, dacă 

purtaţi halate lungi şi largi, feriţi-vă de organele în mişcare ale 

utilajelor. Dacă purtaţi halate scurte şi strâmte, feriţi-vă de 

organele în mişcare ale mecanicilor de întreţinere.” Conducerea. 

 

MINTE DE MANELIST 

Un manelist, stând pe o bancă-n parc, vede două tinere alergând. Le strigă: 

-  Ce face fetele, joacă jogging? 
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CURBĂ PERICULOASĂ 

Afiş pe zidul unui cimintir aflat într-o curbă periculoasă: “Nu vă grăbiţi! 

Noi vă aşteptăm!” 

 

CIRCULAŢI CU ATENŢIE! 

Bine aţi venit în Coaş, Maramureş: “Avem şase cimitire. Spital – niciunul!” 
Numai maramureşenii puteau pune aşa ceva la intrarea în localitate! 
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LEGITIMAŢIA 

Un polițist și-a trimis nevasta la mare cu copilul, iar după o 

săptămâna a venit și el la mare. În prima seară zice: 

-  Nevastă, am mare chef sa facem dragoste! 

-  Și eu am, dar dacă se scoală copilul și ne prinde?  

-  Hai să mergem mai bine la plajă! 

Ajung ei pe plajă, încep treaba aia faină, când deodată apare o 

patrulă de poliţie. 

-  Vă rugăm să vă îmbrăcați, vă dăm amendă pentru 

ofensă de moravuri ușoare. 

Tipul zice: 

-  Nene, stai ușor, și eu sunt polițist, uite legitimația! 

-  Bine, dumneavoastră puteți pleca, dar pe femeia 

asta trebuie să o amendez, e a şaptea oară când o prind 

pe plajă săptămâna asta. 
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De la poliția rutieră am primit o fotografie, pe care 

eram surprins depășind viteza. Le-am trimis înapoi 

un video, pe care era înregistrat cum am platit 

amenda în numerar, direct inspectorului. 
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DACIA MULTIPURPOSE 
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COMPARAŢIE 

 Blocurile din Europa sunt prevăzute cu sisteme 

de monitorizare, camere video, interfon etc.  

 Blocurile din România sunt prevăzute cu câte o 

babă. 

TURISTUL ROMÂN 

Un grup de turişti români făceau turul oraşului Praga.  

La un moment dat, ghidul spune:  

-  În acest moment, trecem pe lângă o renumită 

berărie pragheză.  

Din mulţime, se aude o voce:  

-  Şi de ce, mă rog frumos, trecem pe lângă?!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARUL 

Inginerul spaniol, de câtva timp, se uita într-o fântână largă și 

foarte adâncă.  

-  Nu înțeleg, zice el în cele din urmă. De ce ați instalat 

o lumină atât de puternică pe fundul fântânii?  

-  Nu știu, răspunde muncitorul român. Am făcut totul 

în conformitate cu desenele dumnevoastră… 

Ia inginerul planul construcției, se uită un pic, îl întoarce cu 

susul în jos şi zice:  

-  Bă, idioților! Trebuia să construiți un far! 

NOROC ROMÂNESC 

Românul nostru visează numărul 7. Se trezeşte 

buimac, se uită la ceas şi era 07:07. Se uită în calendar şi 

vede că este 7 iulie. Dându-şi seama că este un semn, se 

urcă în autobuzul 7, ajunge la hipodrom şi pariază 7.000 

de lei pe calul cu numărul 7 din cursa a 7-a. Calul iese al 

7-lea. 

 

7 
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LIMBA CE-O VORBIM… 
 

CURIOZITĂŢI 

 Oficial, cu o lungime de 44 de litere, cel mai lung 

cuvânt din limba română se află pe locul 3 în topul 

celor mai lungi cuvinte din Europa. Cuvintul este: 

“pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză“ 

(o pseudoboală a plămânilor provocată de inha-

larea prafului de siliciu vulcanic). Pe primul loc se 

află un cuvânt german cu o lungime de 79 de litere, 

iar pe locul 2 un cuvânt turcesc cu o lungime de 70 

de litere, ambele fiind cuvinte compuse, în timp ce 

cuvântul românesc este unul tehnic. 

 Limba română este singura limba europeană în 

care se poate face o propoziție completă formată 

din cinci cuvinte care conțin doar vocale: “Oaia aia 

e a ei”. 

 Cel mai lung cuvânt care conține doar vocale: uiuiu. 

 Cel mai lung cuvânt care conține o singură con-

soană: acioaiei. 

 Cel mai lung cuvânt care incepe și se termină cu o 

vocală și în rest conține doar consoane: înspre. 

 Cel mai lung cuvânt care denumește o localitate din 

Romania: Constantinești. 

 Cel mai scurt cuvânt care denumește o localitate: 

Ip. 

 

PALINDROMURI 

 

 

 

Ele ne seduc cu desenele; 

Era sa pozez o pasare; 

Elisa va lasa Toyota sa la Vasile; 

Era o tipa rapitoare. 
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ETIMOLOGII AMUZANTE 

  

 Oricât de neaoş ar părea, mujdei vine din francezã, 

de la mousse d’ail (spumã de usturoi). Să nu vă mai 

prind, aşadar, spunând mujdei de usturoi ! 

 Cravata a fost iniţial croată, fiindcă o purtau 

mercenarii croaţi din armata lui Ludovic al XIII-lea, 

pe la o mie şase sute. 

 Şmecher vine din germanã, de la Schmecker, care 

era degustătorul de vinuri. Actualii şmecheri, să-

racii, nu fac diferenţa între Veuve Clicquot şi 

căpşunica de Vârteşcoiu. 

 Chirpiciul vine tocmai din Persia, unde însemna 

cărămidă. 

 A dezmierda vine din latinã, de la dismerdare, adi-

cătelea a şterge la fund. Pentru că mamele prun-

cilor lui Traian aşa-şi dovedeau afecţiunea. 

 Oraşul Giurgiu se chema pe vremuri San Giorgio, 

că-l înfiinţase nişte genovezi aventuroşi care fă-

ceau comerţ. Tot mai bine decât oraşul de vis-à-vis, 

care s-a transformat din Sexaginta Prista în Ruse. 

 Pogăcile (nişte turte foarte simple, rustice, din grâu 

sau mălai) au ajuns la noi prin austrieci, care le 

ziceau Pogatschen, dar se trag din focaccia italiană, 

care vine de la focus, care înseamnã mijloc, centru, 

buric. Buricul casei era cuptorul. Voilà! 

 Tradiţionala damigeanã vine din franţuzescul 

damme-Jeanne, adică tanti Ioana. În Argentina i se 

zice şi acum dama Juana, în timp ce englezii au 

făcut-o demijohn, iar Vestul sălbatic a transformat-

o în jimmyjohn. 

 Clanţa se cheamă clanţă fiindcă face clanţ. Serios! 
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Pentru toţi cei care sunt nemul-

ţumiţi de creşterea preţului la 

energia electrică în anul 2013, iată şi 

răspunsul celor de la RENEL: 

 

 

 

Stimate consumator, 

Vă facem cunoscut faptul că înţelegem supărarea dv. în 

legătură cu recenta creştere de preţuri. Dar, trebuie subliniat 

faptul că în timp ce creşterea preţurilor a fost decizia noastră, a 

fi supărat este decizia dv. 

Noi suntem o companie mare, aşa că veţi plăti ceea ce vă 

spunem noi să plătiţi. Este decizia noastră şi este lege... 

Aceasta nu este alegerea dv. 

Noi avem puterea, dv. aveţi nevoie de putere (electrică). 

Ce păcat! Nasol să fiţi în pielea dv. 

Vă dorim o zi bună şi continuaţi să fiţi buni platnici ai 

facturilor noastre! 

RENEL 

SARSANAUA 

Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu 

bunătăţi.  

Intră în cabinet, o desface şi-l îmbie pe acesta: 

-  Da' serviţi, domn’ doctor, îs bune, îs bio, îs de la ţară, 

îs iecologice! 

Şi numai ce nu-i pune pe birou cârnaţi, caltaboşi, jumeri, slană, 

brânză, mere, prune, ceapă, cartofi… 

-  Păi bine, măi Gheorghiţă, cum să le iau pe toate 

astea fără bani?, întreabă doctorul aparent jenat. 

-  Nicio problemă, zice Gheorghe scoţând portofelul din 

buzunar, am adus şi bani! 
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După o oră de discuţii, Tony Blair scoate un ceas cu 

capac să vadă cât este ora, iar pe capac era gravat: “De 

la George Bush pentru Tony”.  

După o perioadă de discuţii, scoate şi Bush un ceas de 

argint cu capac, iar pe capac era gravat: “De la Tony 

Blair pentru George”.  

După altă oră de discuţii aprinse, Vladimir Putin 

scoate un ceas din aur cu diamante, iar pe capac era 

gravat: “De la I.C. Brătianu pentru Carol I”. 

 

CINE A PARIAT PE ROMÂN? 
În SUA, la emisiunea ,,Vrei să fi milionar?”, ajung în etapa finală 

un român şi un evreu. Se fac pariuri, toţi se înghesuiesc să parieze 

pe evreu, în timp ce pentru românul nostru a pariat doar o 

singură persoană, probabil un român din atâţia români care sunt 

în această ţară. 

Începe concursul. La final, cei doi au punctaj egal. În această 

situaţie, prezentatorul pune o întrebare decisivă, evreul nu ştie şi 

câştigă astfel românul concursul. Mulţi oameni au pierdut o 

grămadă de bani în ziua aceea. 

Un reporter reuşeşte să intre în culise şi să-l prindă pe evreu, 

adresându-i o întrebare: 

-  Cum vă simţiţi după ce aţi distrus şansa celorlalţi de 

a câştiga bani şi mai ales şansa dumneavoastră de a 

câştiga mulţi bani? 

-  Ca un afacerist adevărat, răspunde evreul zâmbitor. 

-  Cum adică? 

-  Cineva tot a pariat pe român... 
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VINDEM PUI 
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Proteste la Bucureşti împotriva exploatării de la Roşia Montană 
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Dacă ai creier, îi laşi acolo, că nu te deranjează.  
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DUMNEZEU 

Educatoarea observă copiii în timp ce desenează, oprindu-se din 

când în când să vadă câte o lucrare. Ajungând lângă Bulă, care 

muncea cu mare atenţie, îl întrebă ce desenează. 

Bulă spuse: 

-  Îl desenez pe Dumnezeu. 

Educatoarea se miră: 

-  Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu… 

Fără să se oprească o secundă, cu privirea ţinta la desen, Bulă 

răspunse: 

-  O să se ştie... în câteva minute! 

 

INTELIGENŢĂ 

Bulişor este la vârsta întrebărilor. 

-  Tăticule, de la cine am luat eu inteligenţa? 

-  Cred că de la maică-ta, că eu încă o mai am pe a mea. 

 

 

REZOLVARE 

Învăţătoarea îl chestionează pe Bulă: 

-  Bulă, vrei să spui că nu te-a ajutat tatăl tău la 

rezolvarea problemei? 

-  Nu m-a ajutat. 

-  Dă-ţi cuvântul. 

-  Mi-l dau. Nu m-a ajutat, a rezolvat-o singur. 

 

 

ÎN VECINI 

-  Am un câine extraordinar, se laudă Bulă vecinului. 

Mă simte de la 1 kilometru de casă. Ce spui? 

-  Cred că trebuie să faci baie mai des! 
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BULĂ SE SIMTE RĂU 

Bulă la cabinetul medical al regimentului: 

-  Dom' doctor, mă simt foarte rău! 

-  Unde vă simţiţi rău? 

-  Să trăiţi, aici în armată! 

 

 

DISCUŢII ÎN PARC 

Bulă, pensionar, stătea de vorbă cu alţii ca el: 

-  Ai văzut că Ionescu a murit după şase luni de la 

pensionare, Popescu după trei luni, Georgescu după 

două luni. 

-  Or fi băgat ăştia ceva în pensie!, răspunde Bulă. 

 

 

DOVADA 

Bulă, destul de trecut, face curte asiduă unei tinere văduve. 

-  Spui că mă iubeşti, îi zice ea. Dă-mi o dovadă. 

-  La vârsta mea, scumpă doamnă, trebuia să fiu crezut 

pe cuvânt! 

 

 

NICIO NOUTATE 

Bulă povesteşte cu un amic despre câini. E întrebat: 

-  Ştii că există câini mai deştepţi decât stăpânii lor? 

-  Nu-mi spui nicio noutate, am avut unul din ăsta. 

 

 

ÎN TRECUT 

Bulă se caină prietenului Nae: 

-  Bine mai era în trecut, Nae! Aveam trei amante şi 

nu-mi ajungeau, acum am o nevastă şi nu ştiu pentru ce! 
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PRIETENII DIN OGLINDĂ 

 
 

Într-o zi, Bulă se duce cu un prieten la o cafea. Vizavi de ei 

stăteau doi bătrâni. Se tot uitau unul la altul și, după un timp, 

Bulă îi zice amicului: 

-  Îi vezi pe cei doi bătrîni din fața noastră ? Peste zece 

ani și noi vom arăta ca ei. 

Prietenul se uită atent şi mirat la Bulă: 

-  Băi, tâmpitule, aia-i o oglindă! 

 

 

LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

Bulă vine acasă de la grădina zoologică unde a fost cu clasa în 

vizită şi povesteşte: 

-  Ştii, tată, la grădina zoologică am ajuns la o cuşcă… 

Şi... Şi am văzut... Am văzut… 

-  Ei, spune odată! 

-  Şi domnul profesor a spus că este o barză... 

-  Înseamnă că a fost chiar o barză! 

-  Păi, bine, tată, dar când am vorbit cu tine despre 

barză, am crezut că nu există o asemenea pasăre... 
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BARZA 

Bulă, la şcoală, o întreabă pe învăţătoare: 

-  Dna învăţătoare, e adevărat că pe mine m-a adus pe 

lume barza? 

-  Da, Bulă! 

-  Aia ce are pene albe? 

-  Da, Bulă! 

-  Cu picioare lungi şi ciocul roşu? 

-  Da, Bulă! 

-  Apoi, să mă iertaţi, dar tata nu fute aşa ceva... 

 

 

LA CĂRAT DE PEPENI 

Profesoara lui Bulă îşi întreabă elevii în clasă: 

-  Mai copii, câţi pepeni puteţi să duceţi voi în mâna 

deodată? 

-  Eu pot să duc un pepene într-o mâna!, spuse Vasile. 

-  Stai jos Vasile, că eşti prost! Ionel! 

-  Eu pot să duc doi pepeni odată: unul într-o mâna şi 

unul în cealaltă mâna. 

-  Bravo, măi Ionel!  

Mihai, din prima bancă, se agita de zor: 

-  Dna profesoară, eu pot să duc trei pepeni odată! 

-  Cum aşa, măi Mihai? 

-  Unul într-o mâna, unul în alta, unul între picioare! 

În clipa aceea, Bulă ridică mâna sus, mai-mai să scoată ochii 

profesoarei. 

-  Ce s-a întâmplat, măi Bulă?, îl întreabă profesoara. 

-  Dna profesoară, eu pot să car cinci pepeni odată!  

Profesoara, mirată, îl întreabă cum anume. 

-  Păi, unul într-o mâna, unul în cealaltă mâna şi pe 

Mihaiţă-n pulă... 
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VÂRSTA TREIA 

La cei 68 de ani ai săi, o văduvă avea din nou un pretendent, pe 

Bulă. O dată, acesta o mângâia pe genuchi, apoi spuse: 

-  Acum, o să zici, probabil, că pot să te privesc, dar să 

nu te ating. 

-  Oh, Bulă, răspunse aceasta, la vârsta mea poţi să 

atingi, dar să nu priveşti. 

 

  

ŞI DE OCHI, ŞI DE URECHI 

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

adresează unei surori de la fişier! 

-  Am nevoie de un doctor specialist şi de ochi şi de 

urechi. 

-  Nu avem un astfel de doctor. Pentru ce vă trebuie? 

-  Pentru că una văd şi alta aud! 

 

 

SPERIETURA 

O pereche de proaspăt căsătoriţi ieşeau din biserică. Bulă şi un 

prieten stăteau şi se uitau la ei. Bulă îl întreabă pe celălalt: 

-  Vrei să îi sperii? 

Celălalt se gândeşte puţin şi zice, curios: 

-  Da, vleau! 

Acesta se duce spre mire şi strigă: 

-  Tatăăăăă! 

 

 

ARDE ŞCOALA! 

Bulă în curtea şcolii. Un coleg vine în fugă: 

-  Bulă, fugi, că arde şcoală!  

-  Ştiu! A ars deja profesoara?, întrebă Bulă calm. 
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FIECARE ARE DREPTUL 

Bulă, pensionar, pe la uşile doctorilor. 

-  Domnule doctor, sunt foarte îngrijorat din cauză că 

mi-au slăbit… puterile! 

-  Te referi… la viaţa dumitale sexuală?  

-  Da, răspunse Bulă ruşinat, cu jumătate de gură, pri-

vind peste ochelari. 

-  Bine, dar la cei nouăzeci de ani ai dumitale, e firesc 

să se întâmple acest fenomen… 

-  Da, dar Nae e cu cinci ani mai bătrân decât mine şi 

spune că face dragoste cu vecina, de trei ori pe zi. 

Doctorul clatină din cap a neîncredere şi recomandă: 

-  Pe dumneata cine te opreşte… să spui?! 

 

 

ÎN RAI SAU ÎN IAD? 

Bulă discută cu învăţătoarea despre balene. Aceasta le explicase 

copiilor că este fizic imposibil pentru o balenă să înghită un om, 

deoarece, deşi este un mamifer foarte mare, are un gât mic. Bulă 

susţinea că Iona a fost înghiţit de o balenă. Deranjată de 

insistenţele lui Bulă, învăţătoarea reia explicaţia:  

-  Este fizic imposibil! 

Bulă se decide să încheie discuţia inutilă: 

-  Când o să ajung în rai, o să-l întreb pe Iona. 

-  Şi dacă Iona s-a dus în iad?, se răsti învăţătoarea. 

-  Atunci o să întrebaţi dumneavoastră, răspunse Bulă. 

 

 

VINE POLIŢIA 

-  De unde ai bani, Bulă?  

-  Am strigat în tramvai Poliţia! şi unul a aruncat 

portofelul şi a fugit… 
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NATALITATE 

Pe vremea cealaltă… 

-  Bulă, se poate planifica natalitatea? 

-  Nu, deoarece mijloacele de producţie nu sunt în 

mâinile statului. 

 

 

PENTRU CE SĂ TRĂIESC? 

Când Bulă a împlinit zece ani, 

tatăl său consideră că a sosit 

timpul să-i dezvăluie fiului său 

câteva noţiuni despre sex. Ca 

urmare, îl întreabă dacă ştie ce 

fac păsărelele şi albinele. 

-  Nu vreau să ştiu, răs-

punse Bulă, izbucnind în plâns. 

Promite-mi că n-o să-mi spui! 

Derutat, tatăl îl întrebă: 

-  Of, tată, suspină Bulă. Când aveam şase ani, mi-ai spus că 

Moş Crăciun nu există. Când am împlinit şapte ani, a urmat 

discursul despre Iepuraşul de Paşti. La opt ani, mi-ai spus că nici 

Zâna Măseluţă nu există! Dacă o să-mi spui acum că adulţii nu 

fac sex cu adevărat, chiar că nu mai am pentru ce să trăiesc! 

 

 

MAI MERGE 

Un tânăr îl întreabă pe Bulă, luându-l peste picior, despre viaţa 

lui sexuală. 

-  Bulă, mai merge? 

-  Mda… Anul trecut, o dată! 

-  Şi anul ăsta? 

-  Ceva mai rar… 



 

 81 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

FOTOGRAFII 

Copiii fac poze în clasă, iar profesoara încearcă să-i convingă să 

comande fiecare o poză de grup. 

-  Ia, gândiţi-vă, ce frumos va fi peste ani, să spuneţi: 

Iat-o pe Monica, acum e avocat! Sau: El e Mihai, acum 

este doctor!. 

Din spate, se auzi vocişoara lui Bulă: 

-  Şi aceasta este profesoara, a murit! 

 

 

UMBRELA 

Bulă e foarte supărat că şi-a pierdut umbrela şi nu-şi aminteşte 

unde a lăsat-o. 

-  Când ai observat că n-o mai ai? 

-  Păi, când a încetat ploaia şi am vrut s-o închid! 

  

 

PROSTATITĂ 

Pe-o bancă, în parc, Nae, care se bâlbăie, întreabă: 

-  Măi, măi, măi, BuBuBulă, ce mai, ce mai, ce mai, ce 

mai fafafaci? 

-  Sunt necăjit, am prostatită. 

-  Ce, ce, ce, ce-i aia? 

-  Cum vorbeşti tu, aşa mă piş eu! 

 

 

CERCELUL DIN NAS 

Bulă se consultă cu tatăl său într-o problemă stringentă: 

-  Tată, am de gând să-mi bag un cercel în nas. Ce 

crezi? 

Tatăl său îl priveşte cu stupoare şi decretează: 

-  Cred că o să te ajut să-ţi faci bagajele. 
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TEAMA 

Fragmente din autobiografia lui Bulă: 

“Mama mea nu ştie carte. M-a dat pe mine la şcoală în schimb. 

Am reuşit să termin clasa a cincea când m-au luat la armată. La 

armată era foarte bine. Ne sculam la cinci dimineaţa, făceam un 

mic exerciţiu, după care ne dădeam jos din pat. Eu i-am cerut 

caporalului o permisie. El mi-a dat una de mi-au ţiuit urechile 

două săptămâni. Când am ajuns acasă am găsit-o pe mama 

plângând. Plângea de la fumul de lumânări. Pe tata nu l-am găsit. 

Nu m-am gândit să-l caut pe masă. I-am spus mamei că trebuie 

să-l îngropăm. Şi mama mi-a spus: Cum? Să-l îngropăm acum, 

când s-a lăsat de băut? În aceeaşi seară, mama s-a culcat cu 

Teama. Teama Vasile, preotul satului. 

 

FRICOSUL 

Bulă face armata la paraşutiştii. La botezul unei ture noi de 

răcani, ofiţerul şade într-o parte şi Bulă îi ajută pe aceştia să 

sară. Fiecare face nazuri, mai mult sau mai puţin, dar Bulă, 

nemilos, îi aruncă afară din avion. Ofiţerul e o clipă neatent şi 

Bulă îl ajută pe ultimul soldat să sară. Acesta se opune mai tare 

ca ceilalţi, dar Bulă îi face şi lui vânt. 

-  Aşa un fricos, n-am mai văzut în viaţa mea, spune el 

ofiţerului. 

-  Ce-ai făcut, mă tâmpitule!, se trezeşte ofiţerul. 

-  Domn’ locotenent, nu luaţi apărarea fricosului ăsta! 

-  Ce fricos, mă, asta-i bună! Era pilotul nostru... 

 

iPHONE 

-  Tati, îmi cumperi şi mie un iPhone 5 de 32 Gb, 

camera de 8 Mp şi ecran de 4 ţoli?, se roagă fiul lui Bulă. 

-  Hai, mă, ia mai bine nişte aurolac, ca toţi copiii! 
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SCHIURILE 

Proaspăt căsătorit, Bulă este recrutat şi e repartizat la 

vânătorii de munte. După 5-6 luni de instrucţie fără nicio 

permisie, în plină iarnă, unitatea porneşte într-o aplicaţie pe 

munte, chiar pe lângă comună unde Bulă îşi lăsase nevasta. 

Omenos, comandantul îi acordă acestuia o permisie de o noapte. 

Fericit, Bulă îşi pune schiurile şi realmente zboară spre mult 

dorita-i soţie. A doua zi, seara, în dormitor, Bulă organizează un 

concurs-ghicitoare: 

-  Cine-mi spune care sunt primele trei lucruri pe care 

le-am făcut când am ajuns acasă? 

-  În primul rând ţi-ai salutat familia, opinează cineva. 

-  Greşit! În primul rând m-am culcat cu nevastă-mea! 

Al doilea? 

-  Ţi-ai salutat familia! 

-  Greşit! M-am culcat a doua oară cu nevastă-mea! Şi 

al treilea? 

-  Te-ai culcat a treia oară cu nevastă-ta! 

-  Nu, nici chiar aşa, spuse Bulă. În al treilea rând... mi-

am scos schiurile din picioare! 

 

 

MITRALIERA 

Instrucţie de câmp. Sergentul îl întreabă pe Bulă: 

-  Soldat, ce faci dacă în faţa ta vezi 500 de inamici? 

-  Îi împuşc cu mitralieră, domnule sergent, zice Bulă. 

-  Dar ce faci dacă vezi în stânga 800 de inamici?  

-  Îi împuşc cu mitralieră, domnule sergent. 

-  Dar ce faci dacă vezi în dreapta 1000 de inamici? 

-  Îi împuşc cu mitralieră, domnule sergent. 

-  Dar de unde iei tu atâtea cartuşe, Bulă? 

-  De unde aduceţi şi dumneavoastră inamicii... 
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CIRCULAŢIA SANGVINĂ 

Profesoara predă circulaţia sanguină. Încercând să explice cât 

mai clar, ea spuse: 

-  Acum, copii, dacă stau în cap, sângele, aşa cum ştiţi, 

se va duce în cap şi o să mă înroşesc la faţă. 

-  Da, spuseră copiii. 

-  Atunci de ce atunci când stau normal, sângele nu se 

duce tot în picioare? 

Bulă răspunse cu convingere: 

-  Pentru că picioarele dumneavoastră nu sunt goale 

pe dinăuntru. 

 

 

COŞMAR 

-  Domnule doctor, se 

plânge Bulă doctorului, am în 

fiecare noapte acelaşi coşmar. 

-  Da, şi ce visezi? 

-  Că sunt însurat. 

-  Da, cu cine? 

-  Cu nevastă-mea! 

 

 

 

DOCTORIA 

Bulă revine la doctor. 

-  Spuneţi-mi, v-a ajutat doctoria pe care v-am 

prescris-o? 

-  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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MOTIV 

-  Bulă de ce nu faci afaceri cu Ionescu? 

-  Nu pot. 

-  De ce? 

-  A fost logodit cu prima mea nevastă! 

-  Ei şi? 

-  Nu intru în afaceri cu unul mai inteligent ca mine! 

 

 

TRAGE FRÂNGHIA! 

Bulă, cu regimentul, în război. Cade o bombă. Rămâne numai el 

cu căpitanul. Căpitanul o ia înainte, că e mai deştept. Cade într-o 

capcană. Strigă: 

-  Aruncă frânghia! 

Bulă îi aruncă frânghia. 

-  Nu aşa, boule, mie un capăt şi ţie un capăt! 

Bulă ia frânghia, taie două capete aruncă unul căpitanului şi 

unul îl păstrează. 

-  Vită, ţine de un capăt şi aruncă restul în groapă!  

În final, Bulă se prinde şi îi aruncă frânghia căpitanului. 

-  Acuma trage! 

Scoate Bulă pistolul, îl îndreaptă spre groapă şi buuuuum! 

 

 

IDIOTUL 

Bulă discută cu un prieten. 

-  Ce vrei să te faci când o să creşti mare? 

-  Mă fac idiot!, răspunse Bulă convins. 

-  De ce? 

-  Păi… tatăl meu tot mereu zice: uite la idiotul ăla ce 

maşină are, ce femeie bună are idiotul celălalt, idioţii 

ăştia sunt plini de bani... 
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MAIMUŢELE 

Bunica îşi duce nepotul, pe Bulă, la Grădina Zoologică. Ajunşi în 

faţa cuştilor cu maimuţe, nepoţelul exclamă:  

-  Uită-te la ăia, ce bine seamănă cu matale, bunico! 

-  Să ştii că e foarte nepoliticos ce ai spus! 

-  De ce? Doar maimuţele nu înţeleg ce vorbesc eu! 

 

 

TABLA 

Bulă la recrutare. Medicul zice: 

-  Citeşte cu voce tare, ce scrie acolo pe tablă!  

Bulă e confuz: 

-  Care tablă, eu nu văd nici o tablă!? 

-  Foarte bine, răspunde doctorul. Nici nu e vreo tablă 

acolo. Apt. Următorul... 

 

 

BUNICA E SURDĂ 

Bulă zice unui coleg: 

-  Trebuie să-i spun bunicii să se ducă la şcoală, la 

adunarea cu părinţii. 

-  De ce nu-i spui mamei? 

-  Fiindcă bunica e aproape surdă. 

 

 

LITERA A 

Bulă la recrutare dă medicului o foaie pe care scrie: „Nu pot să 

vorbesc, sunt mut”. Medicul militar: 

-  Puneţi mâna pe masă şi închideţi ochii.  

Medicul îl loveşte cu putere cu ciocanul. 

-  Aaaaaaaaah! 

-  În regulă, mâine învăţăm litera „b”! 
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CRITICĂ NEDREAPTĂ 

-  Bulă, nu te-am auzi niciodată spunând o vorbă bună 

despre cineva. Tot timpul bârfeşti. 

-  Nu-i adevărat. Uneori am cuvinte frumoase la adresa 

unor oameni. 

-  Când? 

-  Când le trimit flori, la înmormântare! 

 

 

CINCI MERE 

-  Bulă, ştii cât fac trei şi cu unu? întrebă învăţătorul. 

Fii atent: eu îţi dau trei mere şi mai târziu încă unul. 

Câte mere ai în total? 

-  Cinci. 

-  Cum aşa? 

-  Păi mai am unul în ghiozdan. 

 

 

ALE VIEŢII VALURI 

Bulă e certat subtil de un amic căruia îi datora un serviciu. 

-  Unii oameni îşi leagă o aţă în jurul unui deget, ca să 

nu uite… 

-  Eu trebuie să-mi leg o funie în jurul gâtului, ca să uit! 

 

 

CUIUL INVIZIBIL 

La recrutare, Bulă zice medicului militar: 

-  Sunt miop, deci neincorporabil! 

-  Cum vrei să demonstrezi asta? 

-  Vedeţi cuiul acela în zid? 

-  Da... 

-  Ei bine, eu nu-l văd! 
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SĂ NU UCIZI! 

Profesorul de religie discută cele zece porunci cu copiii. Le 

explică ce înseamnă să cinsteşti pe mama şi pe tatăl tău, apoi îi 

întreabă: 

-  Există vreo poruncă făcută special să ne înveţe cum 

să ne purtăm cu fraţii şi cu surorile noastre? 

Fără şovăire, Bulă răspunse: 

-  Să nu ucizi. 

 

 

COMEDIANTUL 

La recrutare, Bulă este întrebat: 

-  Ce meserie ai? 

-  Comediant. 

-  Comediant!? Ia arată ce ştii, mă! 

Bulă iese pe uşă afară la cei care aşteptau şi strigă: 

-  Puteţi pleca acasă! Eu am primit locul acesta... 

 

 

RACHETA 

-  Măi, e adevărat că o rachetă cu focos atomic costă un 

milion de dolari?, îl întrebă pe un prieten Bulă. 

-  E adevărat. 

-  Unde aş avea şi eu norocul să cadă una la mine în 

ogradă! 

 

 

JUMĂTATEA LUI OPT 

-  Cât este jumătatea lui opt?, întrebă învăţătoarea. 

-  Pe vertical sau pe orizontal?, întrebă Bulă. 

-  Cum vrei s-o iei. 

-  Pe orizontal este zero, pe vertical trei. 
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DECALOTAŢI, CALOTAŢI! 

Bulă, mic de statură, la armată stă la capătul şirului. Medicul 

militar face controlul igienic. La primul soldat: 

-  Decalotaţi, calotaţi!, îi spune primului soldat. 

-  Decalotaţi, calotati!, îi spune celui de-al doilea soldat. 

-  Decalotaţi, calotaţi!, îi spune celui de-al treilea soldat.  

-  Decalotaţi, calotaţi!, spune iar, ajungând la Bulă. 

Dintr-o dată, un lichid alb, lăptos, îl stropeşte pe medic. 

-  Porcule, nu ţi-e ruşine?! 

-  Să trăiţi, eu am făcut exerciţiul de la bun început! 

 

 

FIRE ALBE 

Într-o bună zi, Bulă stătea lângă mama care spăla vasele în 

bucătărie. Dintr-o dată, îi observă cele câteva şuviţe de păr 

cărunt, în contrast cu părul negru. Se uită fix şi o întreabă: 

-  De ce ai şi păr alb, mami? 

-  Ei, bine, de câte ori mă necăjeşti şi mă faci să plâng 

sau sunt doar supărată, unul din firele mele de păr 

devine alb, răspunde mama. 

Bulă cade pe gânduri şi după scurt timp, întreabă: 

-  Atunci cum se face că bunica are toate firele albe? 

 

 

FILTRAREA APEI 

În ora de instrucţie, ofiţerul vrea să explice cum, în caz de 

nevoie, se sterilizează apa nepotabila în vedera consumului.  

-  Deci dacă nu avem decât apă murdară, cum o putem 

face potabilă?, întreabă ofiţerul. 

-  Prima dată fierbem apa şi o filtrăm, răspunde Bulă. 

-  Foarte bine! Mai faceţi ceva? 

-  Da, după aceea bem, pentru siguranţă, o bere... 
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SALUTĂRI 

-  Măi Bulă, îţi transmit salutări de la un fost coleg de 

şcoală primară. 

-  Cum îl cheamă? 

-  Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios şi cu chelie. 

-  Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă nici 

unul cu chelie! 

 

 

ALBASTRU DE METIL 

Colonelul vizitează infirmeria regimentului, curios să vadă cum 

sunt îngrijiţi bolnavii. Lângă unul din paturi, colonelul întreabă: 

-  Ce ai, soldat? 

-  Hemoroizi, să trăiţi! 

-  Şi cum te tratează? 

-  Badijonări cu albastru de metil. 

-  Ai vreo dorinţă? 

-  Nu, să trăiţi! 

După alţi 5-6 pacienţi cu aceeaşi boală, trataţi la fel şi fără 

dorinţe speciale de formulat, vine rândul lui Bulă: 

-  Tu de ce suferi? 

-  De amigdalită, să trăiţi! 

-  Şi cum te tratează? 

-  Badijonări cu albastru de metil. 

-  Ai vreo dorinţă? 

-  Da, să trăiţi! Să schimbe şomoiogul! 

 

 

ANTECEDENTE MEDICALE 

Doctorul vrea să afle antecedentele medicale ale pacientului. 

-  Bulă, tatăl tău a murit de moarte naturală? 

-  A, nu! A fost tratat de un doctor! 
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ANALOGIE 

Profesoara de matematică se îndrăgosteşte de Bulă. 

-  Numărul meu de telefon e 12 289. Nu vrei să ţi-l 

notezi? 

-  Nu, îl ţin minte: o duzină şi 17 la pătrat, răspunse 

Bulă. 

 

 

LA BAR 

Bulă a fost pentru prima dată la un strip-bar. 

-  Auzi, Nae, cânta la chitară în pielea goală! 

-  Un băiat sau o fată? 

-  Nu ştiu. Ţinea acolo, chitara! 

 

 

CU OCHII PE MERE 

La ora prânzului, copiii stăteau cuminţi la coadă în cantina 

şcolii elementare cu profil teologic. În capul mesei, era un coş 

mare cu mere. O călugăriţă scrisese un bilet: Ia un singur măr. 

Domnul e cu ochii pe mere! 

Mai departe, pe linie, erau prăjiturile cu ciocolată. Bulă adăugă 

o notiţă: Ia câte vrei! Domnul e cu ochii pe mere! 

 

 

OCHIUL DE STICLĂ 

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă: 

-  Recrut, cei cu ochiul dumitale? 

-  E un ochi artificial. 

-  Şi din ce e un ochi artificial? 

-  Din sticlă, domnule ofiţer. 

-  De ce din sticlă? 

-  Păi, nu mai trebuie să şi vezi prin el?, răspunse Bulă. 
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SLUJBĂ 

-  Ai auzit de Bulă? 

-  Ce-i cu el? Ce i s-a întâmplat? 

-  Şi-a găsit o slujbă. 

-  Pentru bani, ăsta e în stare de orice! 

  

 

PARAŞUTISM 

Bulă făcea şcoală de paraşutism şi comandantul care antrena 

grupa lui Bulă vrea să-şi bată joc de ei şi să-i pună să facă primul 

salt undeva în Sahara. Instructorul îi ia şi le zice: 

-  Băieţi, vedeţi că vă paraşutăm în deşert. Acolo să 

aşteptaţi că trimitem un jeep să vă ia. Apropo, luaţi-vă 

vreo 20 de paraşute că sunt d-astea româneşti. 

Sare Bulă primul din grupa lui şi pe la vreo 5000 de metri vrea 

să deschidă prima paraşută. Bineînţeles că aceasta nu merge şi el 

îşi zice: 

-  Nu-i nimic, mai am 19 paraşute. 

Bineînţeles că nu i s-a deschis niciuna din paraşute. Văzând el 

cum stă treaba, îi vine inspiraţia metafizică: 

-  Bă, ce ghinionist sunt: nu mi s-a deschis nicio 

paraşută din alea 20, dar dacă nu vine jeepul să mă ia? 

 

 

BOLNAV DE PLĂMÂNI 

La recrutare, Bulă e întrebat: 

-  Ce-i tac'tu? 

-  Bolnav de plămâni. 

-  N-am întrebat asta. Ce face? 

-  Tuşeşte. 

-  Tâmpitule! Din asta nu se poate trăi! 

-  Păi, de aia a şi murit... 
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ECLIPĂ DE LUNĂ 

Ora de Geografie: 

-  Noaptea aceasta va fi un fenomen natural foarte 

interesant: o eclipsă totală de lună. Să nu uitaţi să vă 

uitaţi la ora nouă şi jumătate!, spune profesoara. 

Bulă, din ultima bancă, întreabă: 

-  Pe ce canal? 

 

 

SE POATE 

-  Doctorul meu a insistat să mă vedeţi, spune Bulă 

psihiatrului. Numai Dumnezeu ştie de ce! Sunt fericit în 

căsătorie, sigur pe meserie, am mulţi prieteni, n-am 

necazuri… 

-  Hm! zice psihiatrul luând o reţetă. Şi de mult sunteţi 

aşa? 

 

 

VESTE PROASTĂ 

Cică îi venise lui Bulă chemare de la armată. Mă-sa, fiartă, dă 

fuga la tat-su, zidar în construcţii, să-i dea vestea proastă. 

-  Aoleu, i-a venit lui fi-tu chemare la armată, doi ani la 

marină! Aoleu, ce ne facem, că pleacă băiatul, şi mor eu 

de inimă rea! 

Tatăl lui Bulă era sus pe schele, la etajul nou, cu mistria în 

mâna, ignorând tragedia. 

-  Lăsa dragă, să facă băiatul armata, să se facă bărbat! 

-  Nu bărbate, trebe să facem ceva… De ce nu te arunci 

tu de pe schele şi mori, să se libereze ca fiu de văduvă, 

să aibă grijă de familie? 

-  Auzi fă, de ce nu te arunci tu în braţele colonelului şi 

să se libereze ca fiu de curvă?, se răsti tatăl lui Bulă. 
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FĂ-TE CĂ DISPARI! 

Bulă e de gardă la poarta unităţii. Vine OSU-ul (ofiţerul de 

servici pe unitate) şi îi spune: 

-  Soldat Bulă, azi vine generalul. Când vine îmi 

raportezi imediat.  

Bulă, puţin intimidat: 

-  Da, să trăiţi! 

După o oră, generalul nu a sosit încă, se întoarce din nou OSU-

ul de data asta şi spune şi mai răspicat: 

-  Cum a sosit generalul, raportezi imediat! 

După 30 de minute, vine din nou OSU-ul la Bulă: 

-  Cum a sosit generalul, raportezi imediat!  

Fază se repetă încă de câteva ori. La un moment dat, vine o 

Dacie neagră şi opreşte la poarta unităţii. Bulă merge la maşină şi 

întreabă tipul ce stătea în spate: 

-  Hei, tu eşti generalul?  

Generalul, uimit, spune: 

-  Da, de ce? 

-  Fă-te că dispari, da repede, OSU-ul te caută de 

aproape o oră şi e foarte nervos! 
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CREIOANELE 

-  Bulă, de ce nu scrii? 

-  Eu nu are creion, doamnă. 

-  Nu e corect să spui: eu nu are creion. Fii atent, se 

pronunţă astfel: eu nu am creion, tu nu ai creion, el nu 

are creion, noi nu avem creioane... 

-  Dar cine dracu’ a şutit toate creioanele?! 

 

BOMBA 

-  Bulă, ce aţi făcut azi la şcoală? 

-  Am avut ora de chimie şi am făcut o bombă. 

-  Şi mâine ce o să faceţi? 

-  Unde? 

 

GĂINA 

Bulă, la alt psihiatru. 

-  Domnule doctor, am început să cred că sunt găină. 

-  De când ţi s-a năzărit asta, Bulă? 

-  De vreun an. 

-  Şi de ce n-ai venit la mine, până acum? 

-  Nevastă-mea nu s-a îndurat să renunţe la ouă! 

 

PE RAMPĂ 

Bulă, ajuns general, după moarte ajunge la Parta Raiului. Bate 

şi aude pe Sfântul Petre: 

-  Cine-i acolo? 

-  Bulă, general, comandant de divizie, Medalia de 

Onoare, numeroase bătălii câştigate...  

-  Mergeţi în spate, acolo avem o rampă pentru 

descărcat marfa... 
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RĂSPUNS EVAZIV 

La ora de astronomie, inspectorul este avertizat că elevul Bulă 

este un pic trăznit. După ce profesorul predă ora, inspectorul 

întreabă: 

-  Are cineva o întrebare? 

Bulă ridică mâna şi întreabă: 

-  Ce distanţă este între Pământ şi Lună în a 250-a zi a 

anului? 

Profesorul nu ştie şi îl întreabă şoptit pe inspector ce să răs-

pundă. Inspectorul îi spune: 

-  Dă-i şi tu un răspuns evaziv! 

Profesorul se apropie de Bulă şi îi spune încet: 

-  Bulă, dacă mai pui aşa întrebări, te bag în mă-ta! 

 

FERICIT 

-  Ascultă-mă pe mine, Nae, ca să fii fericit în viaţă, 

trebuie să ai o sănătate de fier şi un serviciu bun. 

-  Bulă, tu eşti fericit? 

-  Sigur că da, sunt sănătos-tun şi nevastă-mea are un 

serviciu bun! 

 

HIDRANTUL 

Bulă ajunge caporal în armata română, deşi e cam miop de 

felul lui. Strigă comanda: 

-  Drepţi! Asta e valabil şi pentru tine, tu ăla cu bonetă 

roşie, din spate!  

Un soldat din spate precizează: 

-  Domnule caporal, permiteţi să raportez, să trăiţi, ăla 

e un hidrant! 

-  Fie ce-o vrea el! Aici trebuie să asculte şi cei cu 

facultate! 
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MÂNA PE MANŞĂ 

Bulă face armată într-o unitate mare. Odată umblă pe platou 

cu mâinile în buzunare pe lângă un comandant de grupă. Acesta îl 

opreşte şi întreabă: 

-  Eşti la aviaţie, soldat? 

-  Nu, să trăiţi, de ce? 

-  Numai ăia sunt tot timpul cu mâna pe manşă... 

 

 

MOŞTENIREA 

-  Doctore vreau să vă mulţumesc pentru medica-

mentul prescris. 

-  Te-a ajutat, văd, nu-i aşa? Cât ai luat din el, câte 

sticluţe? 

-  Niciuna. Unchiul meu a băut una şi eu am moştenit o 

casă de toată frumuseţea! 

 

 

ŞANSĂ 

Bulă, interogat de tatăl său. 

-  Bulă, de ce nu lucrezi? 

-  Nu găsesc de lucru. 

-  Cărei cauze îi atribui faptul că nu găseşti de lucru? 

-  Şansei! 

 

 

AUR SAU VIPLĂ 

Bulă, la dentist. 

-  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! 
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RUGĂMINTE 

La dentist, mama îşi imploră fiul: 

-  Bulă, te rog, puiule, fii cuminte, deschide gura şi fă 

AAAAAAAAAA!, pentru ca doctorul să poată să-şi scoată 

degetele! 

 

 

ÎNTREBARE CU TÂLC 

Psihiatrul către Bulă: 

-  Boala de nervi a soţiei dumneavoastră nu este gravă. 

Poate trăi până la 120 de ani. 

-  Bine doctore, dar eu?! 

  

 

BEETHOVEN 

Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui 

Bulă şi-l întreabă: 

-  Dumneavoastră aţi cerut ceva de Beethoven? 

-  Nu, eu am cerut pui cu smântână. 

 

 

MIROSURI DE BORDEL 

Bulă, la frizeria unităţii, stă pe un scaun învecinat cu al aceluia 

pe care stătea un ofiţer. Vroia anume să se tundă pentru permisia 

de a doua zi.  

După ce a fost tuns ofiţerul, e întrebat de frizer: 

-  Să vă dau cu gel şi apă de păr? 

-  Nu, nu în niciun caz, dacă miros aşa se gândeşte 

nevastă-mea că am fost iarăşi în bordel!  

La care, Bulă sare: 

-  La mine puteţi liniştit să daţi şi cu gel şi cu apă de 

păr, prietena mea nu ştie cum miroase în bordel! 
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SOŢIA MEA A DEVENIT MAMĂ 

Bulă, la raport, e privit cu simpatie de ofiţer. 

-  Bulă, felicitări, spune ofiţerul, am auzit că aţi devenit 

tată! 

-  Nu chiar... Soţia mea a devenit mamă! 

 

LEGEA LUI ARHIMEDE  

Bulă e chemat la răspuns la ora de fizică. 

-  Bulă, azi vei răspunde din legea lui Arhimede. Ce se 

întâmplă dacă te scufunzi în cadă? 

-  Sună telefonul... 

 

TELEVIZORUL ŞI LUMÂNAREA 

Bulă răspunde la altă oră de fizică. 

-  Bulă, de ce este renumit Edison? 

-  Din cauza descoperirilor sale. 

-  Bine, bine, dar ce descoperiri? 

-  Păi, lui îi datorăm faptul că dacă vrem să ne ridicăm 

din faţa televizorului, nu trebuie să aprindem o 

lumânare. 

 

TAURUL 

-  Bulă, de ce nu ai venit ieri la şcoală? 

-  Doamna profesoară, s-a măritat sora mea. 

-  Bine, Bulă, dar să nu se mai repete! 

Bulă lipseşte iar de la şcoală. A doua zi profesoara, supărată, îl 

întreabă de ce a absentat din nou. 

-  Ştiţi doamnă, a trebuit să mă duc cu vacă la taur. 

-  Dar, bine Bulă, nu putea să facă taică-tu treaba asta? 

-  Ba da doamnă, dar taurul o face mai bine. 
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TRACTORUL 

Bulă lipseşte iar de la şcoală. A doua zi, profesoara îl întreabă 

de ce a lipsit. 

-  Păi, mama şi tata sunt în spital! 

-  De ce? 

-  Au avut un accident! 

-  Şi tu ce-ai făcut în timpul ăsta? 

-  Eu m-am jucat cu tractorul prin casă! 

 

 

MĂRUL 

Bulă, la ora de religie, este întrebat: 

-  Bulă, de ce au fost izgoniţi Adam şi cu Eva din 

Paradis de către Dumnezeu? 

-  Pentru că i-au mâncat mărul... 

-  Fire-aş al dracului, 

aştia m-au clonat! 
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TATĂ! 

Un general inspectează plutonul lui Bulă. Ajunge la acesta, îl 

bate prietenos pe umăr şi zice: 

-  Cum îţi merge, fiul meu?  

La care Bulă, radios: 

-  Ce bine că am dat de tine, tată, mama te caută de ani 

şi ani... 

 

 

ULTIMATUM 

Bulă la armată se necăjeşte că nu îşi primeşte soldă. Nervos, dă 

un ultimatum: 

-  Domnule caporal, ori îmi primesc solda, ori îmi cum-

păr un pistol mitralieră şi mă privatizez! 

 

 

LA SOARE 

Iarăşi vine ora de Religie… 

-  Bulă, ce au făcut evreii după ce au traversat Marea 

Roşie? 

-  Au stat la soare să se usuce. 

 

 

MOTIVAŢIE 

La finele celui de-al doilea război mondial, Bulă este întrebat de 

un reporter: 

-  Ce te-a făcut să te înrolezi în armată? 

-  M-am înrolat din mai multe motive… 

-  Ai vrut să-ţi slujeşti patria? Să lupţi contra fascis-

mului? Să construieşti o lume mai bună, demnă de eroii 

ei?, îi sugerează reporterul răspunsul. 

-  Mda... Dar în principal fiindcă m-au înhăţat ăştia… 
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VOLUNTARII 

Caporalul întreabă: 

-  Soldat Bulă, cum procedezi când auzi comanda: 

Voluntarii, un pas în faţă? 

-  Fac un pas lateral, pentru ca voluntarii să poată păşi 

înainte! 

 

 

GEAMUL 

Tatăl lui Bulă e chemat la şcoală pentru că fiul său a spart un 

geam. Privind rama goală, tatăl dă din cap cu gravitate: 

-  Da, nu credeam că e chiar aşa. Dar acum văd că l-a 

spart pe amândouă părţile. 

 

 

VISUL 

Paraşutişti săreau dintr-un avion. Sar toţi şi mai rămâne Bulă 

şi cu căpitanul. Bulă zice: 

-  Domn’ căpitan, eu nu sar! 

-  De ce mă? 

-  Am visat ieri că nu mi se deschide paraşuta. 

-  Ia, mă, paraşuta mea, dă-mi paraşuta ta şi sari! 

Sare Bulă, i se deschide paraşuta şi, la un moment dat, se aude 

pe lângă el un şuierat şi o voce de jos: 

-  Fute-ţi-ai visul... 

 

 

SCUIPATUL 

O gaşcă de soldaţi stăteau la masă. Bulă vrea să meargă la 

budă. Ca să nu îi ia ceilalţi mâncarea, scuipă în farfurie şi lasă un 

bilet lângă farfurie: Am scuipat în farfurie. Când se întoarce Bulă 

de la budă, găseşte completarea: ... şi noi. 
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-  Mamă, m-a bătut tata de două ori azi, nu-ş ce naiba a 

avut!, i se plânge Bulă lui maică-sa. 

-  Păi, de ce?! 

-  Prima oară, când i-am arătat carnetul de note. Şi a 

doua oară, când i-am spus că e al lui de când era elev. 

 

 

UNDE E PROFESORUL? 

La şcoală se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul 

intră în clasă şi vede îngrozit cum toată lumea ţipa, se bate, unii s-

au urcat pe bănci. 

Directorul se repede la cel mai zgomotos şi îl dă afară din sală. 

Se face dintr-odată linişte. 

-  Unde este profesorul vostru?, întreabă directorul. 

 Vocea lui Bulă răzbate prin tăcerea de mormânt: 

-  Tocmai l-aţi dat afară... 

CARNETUL DE NOTE 
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BUBUITURI 

Bulă, la încorporare: 

-  Domnule doctor vă rog nu mă trimiteţi la artilerie, 

nu pot să aud bubuitul tunurilor!  

-  Nu vă fie frică, recrut. Tunurile bubuie aşa de tare, 

că le veţi auzi, cu siguranţă... 

 

 

AMĂNUNTE CARE TRADEAZĂ 

Bulă, la recrutare, stă dezbrăcat la piele în faţa comisiei medi-

cale. Medicul militar îi arată pumnul şi zice: 

-  Recrut! Ce vezi? 

-  Nimic... 

Doctorul cheamă o soră medicală, îi desface bluză şi îi masează 

ţâţele cu frenezie. 

-  Ce vezi acuma, recrut? 

-  Contururi neclare, domnule medic! 

Medicul, cu un zâmbet pe buze: 

-  Tinere, ochii tăi sunt probabil buni de aruncat, dar 

sfoara ta arată întinsă în direcţia cazărmii... 

 

 

ÎN PAT SAU ÎN GRAJD? 

-  Copii, centaurii erau fiinţe legendare, jumătate om, 

jumătate cal, spune profesorul de istorie.â 

-  Dar atunci ei unde dormeau, în pat sau în grajd?, este 

nedumerit Bulă. 

 

 

NODUL GORDIAN 

-  Cum a dezlegat Alexandru cel Mare nodul gordian?  

-  L-a tăiat cu sabia lui Damocles, răspunde Bulă. 
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PĂDUCHELE 

Locotenentul prinde între degete un păduche care bănuie că l-a 

luat de la soldatul Bulă din primul rând. Îl aruncă înspre acesta, 

zicând: 

-  Dezertorule! 

Bulă, foarte îndemânatic, prinde păduchele şi îl aruncă înapoi 

spre ofiţer: 

-  Înapoi la armată cu tine! 

 

 
 

 

 

MEMORIA LUI NAPOLEON 

-  De ce a rămas celebru Napoleon? 

-  Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse Bulă. 

-  Poţi fi mai clar? 

-  Păi, pe statuia sa scrie: Pentru memoria lui Napoleon. 

La balul bobocilor, Bulă invită o 

fată la dans. 

-  Nu dansez cu un copil!, pro-

testează aceasta. 

-  Mă iertaţi, nu ştiam că sunteţi 

însărcinată! 

 

ÎNSĂRCINATĂ 

 



 

 106 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

SPERANŢE 

La extemporal: 

-  Sper, Bulă, că de data asta nu te mai prind copiind! 

-  Şi eu sper, doamna profesoară! 

 

 

ÎN NUMELE TATĂLUI 

Bulă, după examen, este interogat de tatăl său: 

-  Bulă, ia zi tu, cum a fost la examen? 

-  Ca la biserică, tată. 

-  Cum adică?, se miră taică-său. 

-  Păi, În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, 

Amin, explică Bulă. 

 

 

CU ŢIGARA ÎN GURĂ 

La raport, plutonierul: 

-  Soldat Bulă, de ce nu e voie să umble soldatul cu 

ţigara în gură pe platoul unităţii? 

-  Aveţi dreptate, domn’ plutonier, de ce nu?!... 

 

 

PENISUL PERFECT 

Bulă, copil de şcoală, se duce la tat-su şi îl întreabă: 

-  Tată, ce e ăla penis? 

Tatăl se deschide la şliţ şi îi arată obiectul lui Bulă: 

-  Uite, fiule, acesta este un penis, iar ca fapt divers, 

acesta este un penis perfect! 

A doua zi, la şcoală, Bulă îşi cheamă colegii, îşi deschide şliţul, 

scoate obiectul şi le spune: 

-  Băieţi, acesta este un penis, iar ca fapt divers, dacă 

era cu trei centimetri mai scurt, era un penis perfect. 
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LUPTA 

În război, înainte de luptă, ofiţerul zice plutonului: 

-  Mâine e ziua cea mare. Mâine vom lupta om contra 

om!  

 Domn’ ofiţer, arătaţi-mi mie omul meu, poate reuşesc 

să mă înţeleg cu el, cere candid Bulă. 

 

 

ACEEAŞI BARCĂ 

Bulă dă exemplu bibanilor: 

-  La armată toţi stau în aceeaşi barcă: infanteria vâs-

leşte, marina ţine cârma şi aviaţia face ski nautic! 

 

 

SALARIUL 

Bulă se duce, după ore, la învăţătoare: 

-  Doamna învăţătoare, vă dau zece mii de lei dacă vă 

daţi jos bluza! 

-  Vai, Bulă, cum îndrăzneşti?! 

-  Doamna învăţătoare, zece mii de lei sunt, totuşi, 

nişte bani! 

Învăţătoarea se gândeşte la salariul ei, cedează şi Bulă 

continuă să ofere zece mii de lei pentru fiecare piesă de vesti-

mentaţie. A doua zi, directorul o întreabă pe învăţătoare: 

-  Doamna învăţătoare, v-a dat elevul Bulă ieri, salariu 

pe luna aceasta? 

 

 

INAPT 

În tren, se fac prezentările: 

--  Popescu, locotenent în rezervă! 

-  Bulă, inapt pentru serviciul militar! 
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COLECTIVIZARE 

Învăţătoarea le cere copiilor să-şi invite la şcoală bunicii şi 

străbunicii, dacă aceştia au fost martori la Răscoala din 1907. 

A doua zi, la ora de istorie, apare Bulă cu bunicu-său. 

-  Povesteşte-ne, bace Bulă, cum o fost atuncea, zice 

învăţătoarea. 

-  Păi, fata mea, eu pe atuncea eram în putere... 

Şedeam eu pe-acasă cu lucrul, când numai ce vine 

vecinul Petre în fugă: Mă Bulă, ia repede o sapă, un 

topor, ce ai, şi vino repede că-i ţara în primejdie! Luat-am 

eu securea din şură şi haida cu vecinul în centrul 

satului... Colo, satu-n păr... Dar nu zici c-or venit alţii mai 

tari ca noi, ne bătură bine şi ne băgară în dube... 

-  Bace Bulă, zice învăţătoarea, ceva nu se potriveşte. 

Pe-atunci nu erau dube... Matale precis nu-ţi aminteşti 

cum trebuie. Ia mai gândeşte-te o ţâră... 

-  Fata mea, zice Bulă seniorul, cred că ai dreptate... 

Acum îmi amintesc cum o fost... Şedeam eu cu vecinul 

Petre în crâşmă la un ţoi de ţuică... Şi numai ce vine la 

noi cârciumarul şi ne zice: Mă Petre, mă Bulă, mergeţi 

repede pe la casele voastre şi luaţi-vă ori coasa ori furca, 

ce-ţi avea, şi mergeţi la adunare că-i vai de ţară! 

Merserăm noi pe-acasă, luarăm furcile şi haida în 

centrul satului... Colo, tot satul, cu căţel şi purcel... Dar 

nu zici că veniră alţii mai buni ca noi, ne bătură bine şi 

ne suiră în dube... 

-  Bace Bulă, iară nu-i bine. Matale le cam încurci şi nu-

ţi mai aminteşti corect cum a fost, şi inducem idei 

greşite copiilor, zice învăţătoarea. 

Se face linişte, bătrânul e încurcat, dar Bulă explică: 

-  Iertaţi-l, tovarăşa învăţătoare, zice Bulă jr., pe bu-

nicul, că el întotdeauna încurcă răscoala cu colec-

tivizarea... 
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Ofiţerul de aviaţie Bulă face remarci critice la adresa 

infanteriei. Un ofiţer de infanterie întreabă: 

-  Aveţi ceva împotriva infanteriei? 

-  Da, napalm... 

 

 

ÎN DEŞERT 

O unitate militară este plasată în mijlocul deşertului, într-o 

oază. Comandantul unităţii, uitându-se prin binoclul său la ce se 

mai întâmplă prin zonă, observă pe Bulă cum i-o trage unui struţ. 

Îşi iese din fire şi îl cheamă pe Bulă la el: 

-  Te-am surprins în timp ce o făceai cu un struţ! Ne-ai 

făcut de ruşine toată unitatea.  

Bulă ia poziţia de drepţi, spăşit, prins asupra faptului 

abominabil, şi-i spune comandantului său: 

-  Vă raportez, domnule general, sunt dispus să-mi 

repar greşeala. Iau strigoaica de nevastă! 

NAPALM 
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EDUCAŢIE SEXUALĂ 

Bulă era locotenent şi i se pune în vedere să facă educaţie 

sexuală soldaţilor, că la vizită medicală n-au ştiut nici ce-i aia 

penis, a decalota etc., până nu le-a explicat doctorul. Bulă, ofiţer 

model, dă adunarea plutonului pe platou şi începe a ordona: 

-  Pluton, drepţi! V-aliniaţi! Drepţi! 

-  Scoateţi penisurile! Decalotaţi! Calotaţi! Decalotaţi! 

Calotaţi! Decalotaţi! 

Un soldat ridică mâna: 

-  Domnule locotenent, permiteţi să raportez: cine a 

terminat, poate să se-ntoarcă în dormitor? 

 

 

BICICLETA 

La un concurs de paraşutişti într-o unitate militară, Bulă 

trebuia să facă saltul cu paraşuta, la aterizare să ia bicicleta, 

după care cros de 15 km. Se urca Bulă în avion, ajunge în zona de 

paraşutare, sare şi trage de comandă. Paraşuta nu se deschide. 

Mai trage o dată, tot nimic. Trage comanda de la paraşuta de 

siguranţă, tot nimic. În cădere liberă, Bulă meditează la ghinionul 

lui dintotdeauna şi zice: 

-  Parcă văd că nici bicicleta nu o să fie acolo... 

 

 

CIOCAN PESTE DEGETE 

Bulă vine într-o zi la şcoală în doliu. 

-  Ce-ai păţit, Bulă?, întreabă, îngrijorată, învăţătoarea. 

-  A murit tata. 

-  Cum a murit?, întreabă, uluită, învăţătoarea. 

-  Şi-a dat cu ciocanul în deget. 

-  Şi din chestia asta a murit? 

-  Nu, dar urla tare şi a trebuit să-l împuşcăm. 
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PROBABIL 

Lecţia de Limbă Română. Profesoara vrea exemple de la copii 

cu propoziţii în care să se afle cuvântul probabil.  

-  Pentru că afară este înnorat, probabil că peste 

câteva minute va ploua, spune Costel. 

-  Pentru că am ieşit afară după baie, probabil că am să 

mă procopsesc cu o răceală bună, spune Georgel.  

-  Am fost aseară la şcoală şi am intrat tiptil în hol, 

spune Bulă. 

-  N-ai înţeles nimic, Bulă, se supără profesoara. 

-  Staţi puţin, că nu am terminat, doamna profesoară. 

Am observat pe profesorul de gimnastică că intră în 

cancelarie şi imediat după el şi profa de muzică. 

Profesoara e brusc interesată:  

-  Ei, ei, mai departe... 

-  M-am uitat pe gaura cheii şi i-am văzut că îşi dau 

amândoi chiloţii jos, îndreptându-se spre pian. Probabil 

că vroiau să se cace pe pian… 

 

 

EFECTUL BROMURII 

Bulă vine la oficiul de pensii pentru militari, cu o cerere 

specială, care-l irită pe colonelul de serviciu. 

-  La vârsta asta vii să soliciţi pensie de invalid militar? 

Când ai fost combatant? În 1941? 

-  Nu, în 1916. 

-  Şi ai fost rănit sau gazat? 

-  Nu, domnule colonel, zice Bulă. 

-  Atunci de ce vrei pensie militară? 

Bulă se fâstâceşte puţin, dar prinde curaj brusc: 

-  Din cauză că ne turna în mâncare nenorocita aia de 

bromură… Şi abia acum a început să-şi facă efectul... 
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FACEM PLAJĂ 

Caporalul Bulă surprinde în curtea cazărmii un recrut descheat 

la nasturele de sus al bluzonului. 

-  Deci aşa, facem plajă, ai?, îl mustră Bulă. 

 

 

COŞURI 

Bulă moare să o reguleze pe o colegă de clasă. Problema e că ea 

nu vrea sub nicio formă. Neştiind ce să-i mai spună, Bulă încearcă 

extremele: 

-  Să ştii că am auzit că dacă faci sex, scapi de coşuri. 

Cum fata avea ceva acnee, consimte imediat. Bulă se apucă de 

lucru de zor şi, în culmea pasiunii, îi suge cu sălbăticie fetei sfâr-

curile sânilor. Se scoală fata după aceea şi se uită în oglindă. 

-  Mai Bulă, ştii că ai dreptate? Am avut două coşuri pe 

sâni şi au dispărut! 

 

 

CURUL OBEZ 

La post, sună telefonul. Bulă răspunde. O voce aspră: 

-  Ce maşini aveţi acolo? 

-  Acuma, numai Jeep-ul în care de obicei generalul îşi 

plimbă curul obez... 

O pauză, apoi vocea se răsteşte la telefon din nou: 

-  Ştii cu cine vorbeşti? 

-  Nu! 

-  Aici e generalul şi Jeep-ul ăla de care vorbeşti e Jeep-

ul meu. Diseară ieşi la raport! 

O altă pauză, apoi Bulă întreabă, timid: 

-  Dar dumneavoastră ştiţi cu cine vorbiţi? 

-  Nu. 

-  Atunci dispari, gras împuţit!... 
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PLATFUS 

Bulă primeşte ordin de chemare în armată. Se duce el la 

comisariat şi se gândeşte cum să scape de armată. Un tip îi spune 

că dacă are strungăreaţă, nu-l încorporează. 

-  Bine, dar eu nu am strungăreaţa, ce fac? 

-  Păi iei o cărămidă, îţi loveşti dinţii cu ea, şi gata, faci 

strungăreaţa. 

Zis şi făcut. Îşi sparge Bulă dinţii şi se prezintă la Comisia de 

încorporare, unde este declarat inapt. Iese el fericit afară şi strigă: 

-  Am scăpat de armată! Mi-au găsit platfus! 

 

ISTORIA SE REPETĂ 

-  Tată, tu mi-ai povestit că odată te-au dat afară de la şcoală? 

-  Da, Bulă. Dar de ce mă întrebi? 

-  Pentru că istoria se repetă... 
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PE OCOLITE 

Bulă în armată. Comandantul unităţii primeşte înştiinţare că 

lui Bulă i-a murit mama. Îl chemă pe sergentul-major comandant 

al plutonului lui Bulă şi îi aduce la cunoştinţă trista veste. 

-  Vezi bă, cum îl anunţi pe Bulă! Fă-o şi tu mai pe 

ocolite. 

-  Am înţeles, to’aşu comandant! 

Sergentul se duce la apelul de dimineaţă şi comandă: 

-  Pluton, pe o linie adunarea! Toţi cei care au mamă, 

un pas înainte. Tu Bulă, poţi să rămâi pe loc, că mă-ta a 

murit ieri... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VREMURI CĂCĂCIOASE 

Bulă soseşte în armată să-şi satisfacă stagiul militar. La 

controlul de la poartă, subofiţerul de servici îi găseşte un 

geamantan plin de hârtie igienică. 

-  De ce ţi-ai adus atâta hârtie igienică, Bulă? 

-  Am auzit eu că vin vremuri căcăcioase... 
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PRINCIPIUL LUI ARHIMEDE 

-  Cum se enunţă principiul lui Arhimede, Bulă?, 

întreabă profesorul de fizică. 

-  Un corp scufundat în apă este împins de jos în sus cu 

o forţă de două ori mai mare decât cea cu care îl apăsăm 

noi pe individul respectiv. 

 

 
 

RECLAMA 

Cică s-a dus Bulă în pauză şi a scris apăsat pe tablă: Eu sunt cel 

mai tare bărbat. Bulă.  

Învăţătoarea, o femeie tânără şi drăguţă, intră în clasă, se uită 

la tablă şi citeşte. Apoi îi spune lui Bulă: 

-  După oră, să mă aştepţi în faţa cancelariei. 

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bulă le spune 

colegilor: 

-  Aţi văzut, mai băieţi, ce importantă este reclama? 
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ŞMECHER 

Bulă a terminat 8 clase şi tatăl lui, mândru de odrasla sa, a 

hotărât să meargă la oraş să caute un liceu pe măsură. A încercat 

câteva licee, dar stând de vorbă cu directorii, şi-a dat seama că nu 

sunt pe măsura fiului lui. 

Cam când se săturase deja să mai încerce şi la altele, a văzut un 

liceu ce se chema „de şmecheri”. 

Mirat, intră acolo, merge la director şi-l întreabă cum vine aia 

„şmecher”. Acesta îi spune că e mai bine să-i dea un exemplu. Îi dă 

un topor şi-l pune să-i lovească mâna, după ce o aşezase pe birou. 

Tatăl lui Bulă se codeşte de câteva ori, dar în cele din urmă îşi 

ia inima în dinţi şi ridică toporul. Când să lovească, directorul a 

tras mâna şi bineînţeles nu a păţit nimic. Şi-i zice: 

-  Ei, ai înţeles, acum? 

Bucuros că a găsit în sfârşit un liceu potrivit pentru Bulă, mer-

ge acasă şi-l ia pe Bulă deoparte spunându-i de acest liceu. Bulă 

pune şi el întrebarea: 

-  Ce e aia “şmecher”? 

Ducându-l în grădină, tatăl lui spune: 

-  Ia toporul şi încearcă să-mi loveşti mâna.  

Şi, negăsind un loc unde să pună mâna, o pune în cap. 

-  Dar, tată, nu se poate, te voi lovi, zice Bulă. 

În cele din urmă, după insistenţe, Bulă se întăreşte şi loveşte. 

Tatăl lui Bulă ia mâna, dar...  

Mai târziu, mama lui Bulă îi cheamă la masă. Bulă vine, se 

aşează şi maică-sa îl întreabă: 

-  Unde este tatăl tău? 

-  E! Face pe şmecherul în grădină! 

 

 

LEOAICA 

-  Bulă, cum se cheamă animalul de care şi leului îi e frică? 

-  Leoaică, doamna profesoară. 
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MIJLOCAŞ CENTRAL 

La ora de istorie, la lucrare, se cere să se numească unsprezece 

mari personalităţi. La sfârşitul orei, profesoara: 

-  Bulă, tu de ce nu ai predat încă lucrarea? 

-  Nu ştiu pe cine să pun pe post de mijlocaş central... 

 

 

PATRIA 

Locotenentul în faţa plutonului. Îl întreabă pe Bulă: 

-  Ia spune soldat, de ce trebuie de fapt soldatul să fie 

gata să îşi dea viaţa pentru patrie? 

-  Aveţi dreptate domnule locotenent, de ce, de fapt?! 

 

 

SPRE SUD 

Exerciţiu de noapte. Soldaţii mărşăluiesc. 

-  În ce direcţie ne îndreptăm, Bulă?, strigă sergentul. 

-  Sud. 

-  De ce sud? 

-  Pentru că am început să transpir... 

 

BĂTĂLIA DE LA ROVINE 

Bulă povesteşte la şcoală bătălia de la Rovine: 

-  Mamă, să fi văzut ce era acolo! Tunuri, săgeţi, puşti... 

Mamă, i-au bătut românii pe turci de s-au căcat pe ei! 

Dar după ăia i-au bătut turcii pe românii de s-au căcat 

pe ei, apoi iar i-au bătut românii pe turci de s-au căcat 

pe ei, şi iar turcii i-au bătut pe românii de s-au... 

-  Bine, bine mă Bulă, şi cum s-a terminat bătălia? 

-  Păi, când a venit pădurarul şi le-a zis: Ia căraţi-vă 

mă de-aici că mi-aţi împuţit pădurea! 
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TÂRÂŞ 

Bulă, în serviciul de gardă, e întrebat de către sergentul major: 

-  Ce faci când vezi un bărbat apropiindu-se târâş de 

cazarmă? 

-  Îl duc, discret, pe domnul locotenent în patul lui! 

SCHIMB 

Bulă este foarte neascultător la grădiniţă. Mama lui îi spune: 

-  Bulă, dacă nu înveţi să te comporţi, o să te schim-băm cu 

un copil bun! 

-  Nu vă cred... 

-  De ce nu ne crezi, Bulă? 

-  Păi cine ar fi tâmpit să schimbe un copil bun cu unul rău? 
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PROPRIETĂŢILE APEI 

-  Am învăţat ieri la şcoală că apa nu are nici miros, 

nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, îi spune Bulă 

mamei sale. 

-  De ce spui asta? 

-  Pentru că am pus ieri doi decilitri de apă în berea lui 

taică-meu şi a observat imediat... 

 

 

NUMĂRĂTOARE 

Începe şcoala şi învăţătoarea verifică dacă elevii ştiu să numere 

până la 15. Când ajunge la Bulă, acesta se ridică şi spune: 

-  Păi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as, valet, damă, popă, 

joker... 

 

 

BOALA CÂINELUI 

Recapitulare la zoologie. 

-  Bulă, care este cea mai gravă boală a câinelui? 

-  Dacă este omorât... 

 

 

ANATOMIE 

-  Bulă, ce înseamnă anatomie?, întreabă profesoara. 

-  E ceva ce avem toţi, dar se vede mai bine pe femei... 

 

 

COLOANA VERTEBRALĂ 

Ora de Anatomie: 

-  Bulă, ce este coloana vertebrală? 

-  Este acel os la al cărui capăt de sus stă capul nostru, 

iar la al cărui capăt de jos stăm noi. 
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PROTEZA 

Din nou la ora de anatomie: 

-  Bulă cum se numesc ultimii dinţi care ne apar în 

gură?  

-  Proteză, domnule profesor. 

 

PISICA 

Inspecţie la şcoală unde învaţă Bulă. Ora de desen. Inspectorul 

întreabă: 

-  Ei, cine ne poate desena pe tablă o casă? 

-  Eu, eu, eu!, se agită Bulă. 

Se duce la tablă şi desenează un pătrat. Inspectorul gândeşte: 

Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste! 

-  Bravo Bulă, dar un pom poţi face?  

Bulă desenează alături un pătrat identic. În mintea lui, 

inspectorul, atribuie şi aceasta unei viziuni abstracte, 

promiţătoare. 

-  Bine Bulă, fă şi o pisică alături!  

Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, 

se opreşte la un moment dat şi izbucneşte în plâns: 

-  Nu ştiu pisicaaaaa!... 

 

 

ŞTIE PREA MULTE 

Învăţătoarea îl întreabă pe tatăl lui Bulă de ce nu mai vine fiu-

său la şcoală. 

-  Eu nu-l mai las! 

-  Din ce motiv? 

-  Păi am citit în ziar că la Bucureşti l-au omorât pe 

unul deoarece ştia prea multe. 
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CIOCANUL LIBANEZ 

La şcoală, învăţătoarea către elevi: 

-  Cine ştie care este cea mai puternică monedă din 

lume?  

Ăla eu, ăla eu. Răspunde Lionel: 

-  Dolarul american. 

-  Foarte bine, Lionel. Argumentează... 

-  Păi tata mi-a spus că dacă eşti în America şi ai dolari, 

poţi să faci orice. 

-  Da, nu-i rău. Acuma răspunde şi tu, Vasilică. 

-  Lira sterlină. 

-  Şi tu ai dreptate, spune de ce. 

-  Pentru că o liră sterlină valorează doi dolari ameri-

cani, deci este mai mare. 

-  Foarte bine. 

Între timp Bulă e şi el tot cu mâna pe sus. 

-  Bulă, spune. 

-  Cea mai puternică monedă e ciocanul libanez. 

-  Cum adică mai Bulă, ce e aia ciocanul libanez?, este 

foarte nedumerită profesoara. 

-  Păi eu aşa l-am auzit pe tata zicându-i lui soră mea 

aseară: Ia mai du-te dragă pe la libanezul ăla să-ţi dea 

nişte ciocane, să ne luăm şi noi maşină... 
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EVENIMENTE MARCANTE 

Profesorul de istorie: 

-  Spune-mi, Bulă, ce eveniment marcant a avut loc în 

anul 1918? 

-  S-a născut tovarăşul Nicolae Ceauşescu, iubitul nos-

tru preşedinte! 

-  Foarte bine. Dar în 1944? 

După un scurt timp de gândire, Bulă răspunde: 

-  S-au sărbătorit 26 de ani de la naşterea tovarăşului 

Nicolae Ceauşescu!... 

 

 

A ŢESE 

La şcoală, în clasa lui Bulă, oră deschisă la Limba română. 

Tema: Formarea de propoziţii care să conţină verbul “a ţese". 

Răspunde Mărioara: 

-  Mama ţese frumos.  

-  Bravo, stai jos, o laudă profesoara. 

-  Sora mea ne ţese toţi ciorapii, răspunde Ionel. 

-  Bravo, stai jos, îl laudă profesoara. 

Bulă, ca de obicei, este evitat, pentru a nu spune o tâmpenie. El 

insistă. Până la urmă, profesoara e nevoită să-l lase să răspundă: 

-  Mama mi-a cumpărat chiloţi, dar sunt prea mari! 

-  Păi bine, Bulă, unde este cuvântul „ţese”?! 

-  Păi sunt atât de mari de-ţi iese puţa din ei! 

 

 

MECI NUL 

Învăţătoarea scrie pe tabla: 2-2=? 

-  Bulă, spune tu care e rezultatul. 

-  Meci nul, doamnă! 
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INCENDIU PLANIFICAT 

Vine Bulă la şcoală. Profesoara: 

-  Bulă, unde ai fost ieri? De ce n-ai venit la şcoală? 

-  Ieri ne-a ars casa, doamnă profesoară! 

-  Bine, dar alaltăieri? 

-  Alaltăieri a trebuit să scoatem mobila din casă... 

 

 
 

CLASA I 

Prima zi de şcoală. Bulă se întoarcă acasă. Azi a început clasa I-

a şi mama îl întreabă: 

-  Ei Bulă cum a fost prima ta zi de şcoală? 

-  Mamă, sunt dezamăgit! 

-  De ce, Bulă? 

-  Ne-au băgat, pe toţi pe o uşă pe care scria „Clasa I”! 

-  Ei, şi?! 

-  Păi ce crezi că ere înăuntru? Numai bănci de lemn... 
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SANCŢIUNE NEPERMISĂ 

Profesorul parcurge cu privirea catalogul. Bulă întreabă în-

treabă cu voce tare: 

-  Vreau să vă întreb ceva, domnule profesor! 

-  Te rog, Bulă! 

-  Poate fi pedepsit cineva pentru un fapt pe care nu l-a 

săvârşit? 

-  Nu! 

-  Atunci, vă rog frumos să nu mă sancţionaţi fiindcă 

nu mi-am învăţat lecţia pe ziua de azi! 

 

 

LAUDA 

La şcoală, învăţătoarea spune: 

-  Ţineţi minte, copii: Lauda de sine nu miroase bine! 

După un sfert de oră, Bulă: 

-  Doamnă învăţătoare! Puturescu se laudă!... 

 

 

GEMENI SAU TRIPLEŢI 

-  Dragii mei, spune profesoara de religie, există două 

sau trei lucruri pe lumea asta pentru care oamenii nu 

sunt pregătiţi. Aţi şti care sunt aceste lucruri? 

Bulă se anunţă: 

-  Gemeni sau tripleţi, doamnă profesoară!... 

 

 

VINERI 

Învăţătoarea îl mustră pe Bulă: 

-  E a cincea oară săptămână asta când te pedepsesc! 

Aşa nu se mai poate! Ce ai de spus? 

-  Mă bucur foarte tare că azi e vineri!... 
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SE POATE TRĂI DIN SEX 

Dirigintele îl ceartă pe Bulă: 

-  Ei, ei, Bulă! Numai la sex te gândeşti... Nu se poate 

trăi din aşa ceva! 

-  Cum să nu, domnule diriginte! Dacă aţi vedea-o pe 

sora mea cea mai mare... 

 

 

COLIER 

La şcoală: 

-  Bulă, cum se numeşte acel legământ ce apropie o 

femeie de un bărbat? 

-  Colier... 

 

 

BARZA 

-  Ia zi, Bulă, zice învăţătoarea, crezi tu în Barză? 

-  Nu!, doamnă învăţătoare, dar soră-mea a trebuit... 

 

 

LA FOTBAL 

-  Deci, copii, mâine vom face puţină educaţie sexuală!, 

zice învăţătoarea. 

-  Doamna învăţătoare, zice Bulă, cei care deja ştiu 

cum stă treaba, pot să meargă să joace fotbal? 

 

 

ARBORII 

-  Copii, la ce serveşte lemnul? 

-  Din el se fac arborii, doamnă învăţătoare, zice Bulă. 
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ŞEPTICA 

Bulă e observat de profesorul lui în timpul orei cum făcea nişte 

mişcări ciudate, cu mâinile, sub bancă. Merge către el şi îl vede cu 

cărţi de joc în mâna gata să pună de o şeptică. 

-  Bulă! Doar nu vrei să te joci?! 

-  Dom' profesor, dar ce credeţi că vreau să fac cu 

cărţile astea?! 

 

 

ŞAPCA 

Bulă se întoarce de la şcoală cu şapca cea nouă murdară toată 

de noroi. 

-  Ce-i cu şapca ta? Unde ai făcut-o în aşa hal? 

-  Băieţii au jucat fotbal cu ea. 

-  Dar tu unde erai? 

-  În poartă. 

 

 

REDUCERE 

Bulă, la facultate este chemat de decan: 

-  Bulă, ai fost văzut azi-noapte în căminul fetelor. 

Pentru asta, trebuie să plăteşti, conform regulamentului 

o amendă de 10.000 de lei. Dacă mai eşti prins odată, 

sumă se dublează 200.000 de lei. Şi aşa mai departe.  

     Bulă, spirit întreprinzător, întreabă: 

-  Domnule decan, dacă achit în avans pentru toată 

sesiunea, oferiţi vreo reducere? 

 

 

PARTEA INTERIOARĂ 

-  Bulă, pe care parte a corpului se află inima? 

-  Pe cea interioară, doamnă profesoară... 
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AMANTUL 

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat de loc în vacanţă”, 

apoi îi întreabă pe elevi: 

-  Ce greşeală am făcut şi ce trebuie să fac ca să o 

îndrept? 

-  Să vă căutaţi un amant!, îi răspunse Bulă. 

 

 

REGI CONSERVAŢI 

-  Bulă, ce sunt mumiile? 

-  Regi conservaţi, doamnă învăţătoare... 

 

 

PĂMÂNTUL E ROTUND 

-  Bulă, numeşte trei dovezi că Pământul e rotund! 

-  Unu: Scrie în carte. Doi: Tocmai aţi spus şi dumnea-

voastră. Trei: Şi tata îmi spune asta tot timpul... 

 

 

CAZ FERICIT 

-  „Învăţatul face bucurii”… Ce caz e acesta, Bulă? 

-  Un caz fericit, doamnă profesoară... 

 

 

A BEA 

-  Bulă care e viitorul verbului „a bea”? 

-  „Beat”, doamnă profesoară... 

 

 

A FURA 

-  Bulă, care e viitorul verbului „a fura”? 

-  „Pârnaia”, doamnă profesoară... 
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MIORIŢA 

La ora de română, se ajunsese la studiul baladei Mioriţa. Pro-

fesoara solicită elevilor să recite pe rând din baladă.  

Ionel începe: 

-  Pe un picior de plai, 

Pe o gură de rai, 

Iată vin în cale, 

Se cobor la vale... 

Continuă Mărioara, Costel, Gigel. Ajungem la: 

-  Mioriţă laie,  

Laie bucălaie, 

De trei zile-ncoace  

Gura nu-ţi mai tace,  

Iarba nu-ţi mai place… 

După care, cum nimeni, ca de obicei nu învăţase poezia în 

întregime, treaba cu recitatul se blochează, singurul cu mâna pe 

sus fiind Bulă, pe care profesoara-l evitase până la momentul 

respectiv. De data asta e nevoită să-l solicite. 

Bulă: 

-  Nu mănâncă şi nu bea? 

S-o tăiem, în pana mea! 

 

VIAŢA CIVILĂ 

Bulă, în prima zi de armată. Un plutonier trece prin faţa 

rândului de soldaţi şi întreabă: 

-  Ce-ai fost în viaţa civilă? 

Unul brutar, altul măcelar, altul electrician ş.a.m.d. Ajunge 

ofiţerul la Bulă: 

-  Ce-ai fost în viaţa civilă? 

-  Am fost fericit, să trăiţi!  
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Doi prieteni stau de vorbă:  

- Cum a fost BAC-ul în 

sesiunea asta? 

- S-a scumpit! 
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GENIU LA GENIU TRAGE 

Eminescu era prieten cu Creangă. Geniu la geniu trage. 

Eminescu și Creangă mergeau la puștoaice, după miere, erau 

iubitori de frumos prin satele Moldovei, unde se dezvoltau în 

mod absolut natural femei splendide, neştiutoare de carte. Din 

mierea iubirii lor cu Eminescu se trage cele mai frumoase poezii 

de dragoste… 

 

 

DE LA ANA LA MANOLE 

Manole a făcut vânt ca Ana să nu ajungă la biserică văzând că 

nu reuşeşte a dat vânturi şi mai tare dar tot nu a reuşit şi când a 

sosit Ana a văzut că era răcita. Manole o urcă şi o cobora pe Ana 

pe scară până când Ana a căzut şi unde a căzut a făcut un izvor, 

Manole de supărare s-a aruncat şi el de pe acoperiş. 

 

 

SPECII TÂRÂTOARE DE POLITICIENI 

În istoria românilor mişună specii târâtoare de politicieni. Au 

împuşcat, au jefuit şi pe toţi ia unit furăciunea. Dar niciunul nu a 

avut ce să facă pentru ţară, se rostogoleşte în groapă Burebista 

de ruşine… 

 

 

O PRIVIRE ÎN OCHI 

Avea o privire în ochi care te făcea să nu te aţinteşti spre ea, să 

nu te uiţi direct în direcţia ei, ci pe lângă ea, pe lângă conturul ei, 

care era în direcţia opusă. 

 

 

EXCREMENTE PE DIPLOMA DE BACALAUREAT 

A desenat excremente lângă diploma de Bacalaureat. Atât de 

lipsită de valoare e bucata de hârtie care te bagă în facultate. 
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URŞI LA TOMBEROANE 

Ieu cred că Harapalb îi o comedie că cine mai crede că ursu din 

pădure are salăţi când să ştie că urşii coboară să mănânce la 

tomberoane şi să se joace cu turiştii. 

 

 

VIJELIA 

O noapte furtunoasă este amintirea poetului despre o vijelie 

care a rupt pomi şi a căzut pe maşini şi era oameni supăraţi, 

inundaţi cu posibile viituri. Ce mai, un front atmosferic a făcut 

deranj mare că a fost mai multă apă decât putea metru pătrat să 

înghită. 

 

 

RELAŢII 

Relaţiile temporale şi spaţiale se petrec acasă la Ştefan 

Tipătescu, în curte şi în sala pentru votare. 

 

 

PIERDEREA SCRISORII 

Această comedie este una foarte comică dar şi una foarte 

tragică a pierderii scrisorii. 

 

  

LIPSA UNUI SUNET 

Cratima marchează lipsa unui sunet, dar nu aici, în altă 

situaţie. 

 

 

VANGHELIE MODERN 

N-avea omul alte cuvinte la el, d-asta le-a folosit. Era un fel de 

Vanghelie modern. 
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O LUME IMPERFECTĂ 

Rolul verbelor la imperfect e să ne arate că lumea asta chiar e 

imperfectă, poţi să faci tu bine cât poţi, să te duci la biserică, să-ţi 

faci temele, sa nu minţi şi tot te calca maşina sau faci cancer. 

 

 

BECALI ŞI PATAPIEVICI 

Un model te reprezintă. Gigi Becali vorbeşte pe înţelesul meu, 

pricep. Patapievici are fraze încâlcite, musai am nevoie de 

dicţionar ca să pricep ce vrea să spună. 

 

 

MODELE DE VIAŢĂ 

Este foarte important să îţi alegi un model în viaţă. Eu încă de 

mică m-am văzut model de succes, pe marile scene, prezentând 

haine scumpe, pentru oameni rafinaţi. 

 

 

ACCIDENTUL 

Tipul de perspectiva narativa în Accidentul este una foarte 

foarte nasoală, dacă-mi permiteţi să spun mai modern. Ce 

accident are o perspectivă veselă? 

 

 

JURNALUL 

Un jurnal e bine să ai ca să vezi cât de prost erai în trecut şi 

câte fete ţi-au mâncat bani. 

 

 

ŢINEREA PANTALONILOR 

Cratima ajută la ţinerea pantalonilor sau dresurilor să nu cadă. 
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NOAPTEA DUPĂ DANS 

Pe lângă modelul meu în viaţă eu am şi modele în viaţă, care 

sunt animatoare, cu care mă înţeleg bine, cu unele merg chiar la 

ştrand, când nu sunt obosite noaptea după dans. 

 

 

GHILIMELE 

Ghilimele sunt puse ca să ştii tu, ca cititor, că n-a zis asta 

autorul. 

 

 

MERSUL PE JOS 

Rolul cratimei este de a ajuta, a uşura deplasarea, mersul pe 

jos. 

 

 

PÂNĂ ÎN FUND 

Omul este fericit atunci când dragostea-i ajunge până-n fund. 

 

 

DRAGOSTEA 

Dragostea oferă cele mai puternice sentimente şi simţăminte, 

care se reflectă şi asupra corpului. 

 

 

SÂNUL 

Slavici de asemenea întruchipează moralul în sânul mamei lui 

Ghiţă. 

 

 

COLŢUNAŞII 

Mara punea banii în colţunaşi. 
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PĂTRUNS 

„Cu trup şi suflet“ înseamnă a avea încredere într-o persoană 

care te-a pătruns. 

 

 

OCHII MARI 

… bărbaţi cu ochii mari şi pe alocuri curioşi… 

 

 

UN LOC APARTE 

Moromete avea un loc aparte în fruntea mesei. 

 

 

LUNA 

În această poezie, luna semnifică noaptea, şi asta înseamnă că 

a venit timpul acţiunilor care nu pot fi făcute ziua. 

 

 

NEŞTIINŢĂ 

… iar tinerii tresar de neştiinţă… 

 

 

APA POPORULUI 

Vitoria Lipan şi-a înmuiat bine picioarele în apa poporului 

român. 

 

 

GÂNDUL CEL RĂU 

Atunci gândul i se ducea poetului în toate părţile. De ce se 

întâmpla asta? Pentru că poetul era bântuit de gândul cel rău, 

care îl ataca din toate părţile, ca un lup la haită atacând oile 

sufletului. 
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BAZINELE-MATCĂ 

Râurile şi apele care îşi desfăşoară curgerea pe teritoriul 

României vin din subteran către suprafaţă şi au locuri bine 

stabilite prin care susură, numite bazine. Accea e matca lor… 

 

 

MUNŢII CARPAŢI 

Munţii Carpaţi se împart în mai multe bucăţi. Au ape şi 

podişuri şi ţin până unde începe câmpia. După aceea, vin alte 

bucăţi, nu la fel de înalte. 

 

 

PRECOCE 

The poet was extremely (nu ştiu cum se zice precoce) shy, it 

was shinest poet in Romanian literature.  

 

 

A DAT DRUMUL LA ŢIGANI DIN LESĂ 

… Că Mihail Cogâlniceanu a dat drumu la ţigani din lesă, că 

părea la vremea aia o idee bună, nu ca azi. I-a zis şi Alexandru 

Ioan Cuza: “Bă, nu e bine”. 

 

 

CĂTĂLINA ŞI LUCEAFĂRUL 

Întâlnirea Cătălinei cu luceafărul s-a petrecut în felul următor: 

ca să o vadă, luceafărul s-a dat de trei ori peste cap şi s-a făcut 

musca. 

 

 

EMINESCU ERA SENSIBIL FATALMENTE 

… Deoarece Eminescu era sensibil fatalmente şi evisceramente 

din naştere, avea o boabă din măreţia divină, era Isusul poeziei 

româneşti, ne-a mântuit pe toţi cu poezia lui. 
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CARAGIALE ŞI BECALI 

În literatura română, în afară de Caragiale, a mai scris comedii 

Gigi Becali. 

 

 

INTELECTUALUL SATULUI 

Ion era intelectualul satului, da era cel mai ruşinos din toată 

comună că se ascundea când făcea prostii cu Florica. Taică-su lu 

Florica, Vasile, ştia da nu voia să le zică că dacă le zicea rămânea 

fără pământ. 

 

 

AVENTURIERA 

În romanul 'Enigma Otiliei', Otilia, ne este prezentată ca o 

aventurieră, ia având relaţii de câte o noapte atât cu Felis, cu 

Pascalopol, până şi cu Moş Costache. 

 

 

EMINESCU A MURIT VESEL 

Mihai Eminescu a trăit între ani 1850-1889 şi să născut în 

humulesti cu creanga dar nu asta e principalul el a trăit 39 de 

ani adică să născut de ziua lui în 1850 şi a murit în 1889 şi a fost 

înmormântat în cimitirul vesel că am murit zâmbind citindusi 

steaua "Luceafărul" deci eminescu a trăit numa 39 de ani după 

care a murit vesel şi de aia ne amintim cu mult drag de el, până 

la adânci bătrâneţi. 

 

 

CARACTERIZARE 

Ionel Neculce a fost un om zgârcit care nici măcar nu ştia să 

vorbească corect şi se bâlbâia. În concluzie el nu putea să 

vorbească nici măcar coerent. Că nu ştia să vorbească corect era 

de iertat dar nici să scrie fără să se bâlbâiască nu ştia. 
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S-A LUAT LUMINA 

După ce Ana s-a spânzurat în roman s-a luat lumina. Ion fiind 

foarte şmecher nu se lasa aburit de vrajezile lui Vasile Baciu. 

 

 

PLECATĂ CU OILE 

Vasile Baciu era ăla care avea grijă de casa lu Vitoria Lipan cât 

timp asta era plecată cu oile la păşunat. 

 

 

DIPLOMA ÎN GEOLOGIE 

Şi eu consider că Ion era un intelectual deoarece iubea 

pământul deci cred că avea diploma în geologie. Ion mai era 

intelectual, de fapt deştept, că a umblat atât cu Ana cât şi cu 

Florica. 

 

 

FLORI DE MUCEGAI 

Deoarece Arghezi era în închisoare şi nu avea pix şi hârtie a 

scris cu unghia pe perete. 

 

 

ANTICONCEPŢIONAL 

În perioada renascentistă exista un curent literar numit 

anticoncepţional, caracterizat prin luminarea poporului cu 

diferite mijloace necunoscute anterior. 

 

 

BOMBA ATOMICĂ 

În al 2-lea război mondial japonezii au dat cu bomba atomică 

în chinezi, chinezii au dat cu bomba atomică în japonezi şi 

americanii au dat cu bomba atomică în japonezi, ca să se 

răzbune atacul de la pearl harbour. 
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HRANA MAIMUŢELOR 

Maimuţele mănâncă flori de bambus sau de castravezi ceva de 

genul. 

 

 

BIOLOGIE REVOLUŢIONARĂ 

Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a rechinului. 

 

 

RASE DE PORCI 

Există trei rase mari şi late de porci. Cele trei rase de porci 

sunt: marele alb, marele negru şi marele porc. 

 

 

ECONOMIA ROMÂNIEI 

Economia României se caracterizează prin exportul de 

animale, animale sălbatice chiar. 

 

 

TRANZACŢII  

Tranzacţiile care se ţineau în evul mediu erau în special 

tranzacţii bancare. 

 

 

BALTAGUL 

Baltagul era un om înalt, voinic, chipeş şi cu mustaţa. Aşa mare 

avea mustaţa, încât autorul nu a reuşit să o deseneze complect. 

 

 

FANTASTICUL LA ION CREANGĂ 

Între animalele fantastice în basmele lui Ion Creangă apar 

calul, albinele, furnicile şi păsărica fetei împăratului roşu. 
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MOROMETE ŞI NECHIFOR LIPAN 

Printre personajele remarcabile din literatura română se 

găseşte şi Moromete şi Nechifor Lipan. Lui Moromete îi plăcea 

şoricul şi a căzut la datorie. Nechifor Lipan cânta la saxofon şi a 

căzut şi el la datorie. 

 

 

DEFINIŢIA POEZIEI POSTUME 

Poezia postumă e o poezie pe care poetul a scris-o după ce a 

murit. 

 

 

POVESTEA CU RIGA CRIPTO 

Lapona enigel în timp ce se dădea cu sania a căzut şi s-a lovit 

de o piatră cu capu şi a intrat în comă, iar în comă a visat toată 

povestea cu Riga cripto. 

 

 

PUNCTE DE SUSPENSIE 

Autorul a folosit puncte de suspensie ca să se mai gândească 

ce scrie mai departe. 

 

 

TRADIŢIONALISM 

În pădurea ghetsemani de alexandru macedonski este vorba 

de tradiţiile pe care oamenii le respecta de crăciun copii abia 

aşteaptă să meargă la colindat. 

 

 

MĂRITIŞ 

Cât timp nu era Vitoria Lipan pe-acasă, îl chema pe Vasile 

Baciu să aibe grijă de casă şi de fată, că a lui şi-aşa s-a măritat şi 

avea nevoie de alta. 
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CUM A MURIT ION 

Pe Ion la ucis Moromete cu sapa-n cap. 

 

 

IUBIRE MARE 

Titu Maiorescu se iubea cu Junimea, iubire mare din care sa 

nascut Mihai Eminescu şi Veronica Micle.  

 

 

IEPURAŞUL PE DEAL 

Poezia Iepuraşul pe deal de Mihai Eminescu este scrisă în ritm 

sacadat cu ritmă încuscrită. 

 

 

ISUS EZITA  

Vasile Voiculescu, l-a luat la braţ pe Ion Pillat, şi a plecat să 

contemple natura care era călare pe un cal. Au luat-o printr-o 

livadă de măslini tocmai în grădina ghertimani unde l-au întâlnit 

pe isus care ezita în faţa unui pahar. Voiculescu i-a ascultat 

smerit rugăciunea, în timp ce Pillat a avut un soi de fantezie 

erotico-simbolista în care bunica s-a luat la trântă cu iubita 

poetului. 

 

 

LICĂ A INTRAT PE FEREASTRĂ 

În nuvela "Moară cu noroc" Ghiţă a lăsat ferestrele deschise şi 

Lică Sămădăul a intrat pe fereastră, spărgând toate ce găsea şi 

lăsând vai şi amar în urma lui. 

 

 

BOGĂTANI ŞI OAMENI DE RÂND 

La nunta Zamfirei au fost mulţi bogătani dar şi oameni de 

rând. 
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POPONARIŞTII 

Tradiţionalismul este un curent literar ce se trage de la 

înaintaşii poponarişti şi sămănătorişti. În special de la cel mai 

mare poponarist numit O. Goga. 

 

 

IISUS ARESTAT 

În grădina ghetsemani se vorbeşte despre Iisus, când a fost 

arestat şi încătuşat de poliţie. 

 

 

EROII GRECIEI 

Eroi Greciei au fost Leonidas, Euripide şi Sufocele. 

 

 

UN DICTATOR MARE ŞI SFÂNT 

Ştefan cel Mare era asemenea lui Adolf Hitler. În anul 1474, 

Ştefan cel Mare i-a învins pe nemţi la Codrii Cosminului, şi a 

rămas in istorie ca un dictator mare şi sfânt, căruia i s-au 

construit toate bisericile din Moldova, care îi poartă hramul. 

 

 

ÎI PLĂCEAU BARBAŢII 

Înca din cele mai vechi timpuri Mihai Eminescu a fost 

considerat "deplasat" deoarece îi plăceau barbaţii atât de mult 

âncât a dedicat şi o poiezie organului genital masculin. 

 

 

DRAGOSTE ŞI RĂZBOI 

În romanul "Ultima noapte de dragoste, prima noapte de 

război", autorul descrie cel de al doilea război mondial, şi cum 

un om pe nume Nicolae se îndrăgosteşte de o evreică, care era 

foarte bogată, ca toţi evreii. 
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ULTIMUL NOAPTE 

Ion după ultimul noapte de război vine acasă şi âşi găseşte 

soţia în pat cu altu. 

 

 

TIPĂTESCU, SPANCIOC ŞI STROICI 

Tipătescu reia tronul iar Spancioc şi Stroici sunt gărzile de 

corp. 

 

 

PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOŢIE 

Eminescu a scris poezia "Pe lângă plopii fără soţie" când se 

plimba singur printre plopi singuri şi soţia fugise cu altul. 

 

 

NICHITA ERA FEMEIE 

Nu sunt de acord cu acest citat, deoarece Nichita era femeie și 

se uita mult în oglindă. 

 

 

CĂSĂTORIE TRANSCEDENTALĂ 

Otilia s-a căsătorit în final cu George Coşbuc. 

 

 

NIŞTE ROMANTICI  

Umaniştii reprezentau renaşterea ei fiind nişte romantici 

incuruptibili. 

 

 

VAMPIRII NU SUNT IDEALIȘTI 

Vampirii nu au reflexie în oglindă, deci, conform acestui citat, 

nu pot fi idealiști. 
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ÎN VECHIME NU ERA FACEBOOK 

Poetul avea o fixaţia pe poza lui Ann pentru că atuncea, în 

vechime nu era Facebook ca să vadă toate panaramele 

dezbrăcate pe toţi pereţi. Şî ea perversa o lăsat poza ei în vitrină 

la foto pe unde ştia că trece poetul” 

 

 

ROLUL IMPERFECTULUI 

Verbele la imperfect au rolul de a-şi aduce aminte naratorul 

care povesteşte la trecut. 

 

 

NUNTĂ CA ÎN POVEŞTI 

Nunta mai ţine încă şi la ora asta. Cine trece pe acolo vede că 

au venit luna şi stelele, iar el (împăratul) poate să bea şi să 

chefuiască. 

 

 

NUVELĂ PSIHOLOGICĂ 

Lică Sămădău a făcut un pact cu Ştefan Gheorghidiu şi au 

cumpărat o moară pentru a-i înşela pe ţărani. 

 

 

COMUNICARE 

La mine ân clasa este important să comunicam ântre noi mai 

ales atunci când la mai mulţii băieţi ne place de o sigură fată. Ca 

să nu iasă cu scandal mai bine vorbim între noi, ca o echipă şi o 

lăsăm pe ea să alege. 

 

 

SE IUBEAU PE LA SPATE 

În "O scrisoare pierdută", de I. L. Caragiale, Zoe şi Tipătescu se 

iubeau pe la spate. 
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MÂNCARE ŞI CAZARE 

În 1877 trupelor ruseşti li s-a permis să traverseze teritoriul 

României, împreună cu tancuri şi avioane, iar românii le-au dat 

mâncare şi cazare contracost. 

 

 

SURPRIZA 

Ion Sclavici a scris Budulea Taichi şi nu vreau să intru în 

detalii, că nu ştiu subiectul. Miaţi făcut o surpriză cu subiectu 

ăsta. 

 

 

HARAP ALB ERA FEMEIE 

Harap Alb se îmbrăca în alb şi 

semăna cu Mihaela Rădulescu. 

Harap-Alb a trebuit să-şi ia viaţa 

în propria lui mână. Personajul e 

supus unor încercări chiar şi 

moartea. Pe Gherilă şi Senilă, 

Spânul ii trimite după salată cu 

gândul că îi va mânca, apoi să 

aducă şi piatra din capul cerbului.  

 

 

OBOSEALA 

Setea de cunoștințe vă va ține legați de ecranele televizoarelor 

până în momentul în care oboseala nu va mai putea fi stăpânită. 

 

 

DISCUŢII 

Este singura oră în care ne simțim ca o familie și putem, cu 

ușurință să discutăm orice fel de discuții, atât cât este în folosul 

nostru. 
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CARIERA 

În general, cei care privesc la televizor și sunt pasionați de 

acest lucru își conturează cariera. 

 

 

ÎN FAŢA TELEVIZORULUI 

Trebuie să privești măcar o dată pentru a te simții atras și cu 

siguranță vei ține minte programul și ora pentru a fii pe fiecare 

zi, în afară de weekend unde poți privii orice în acea oră și 

jumătate în care aflii cât mai multe lucruri din cât mai multe 

domenii ce te interesau, în fața televizorului. 

 

 

INFORMAŢIE 

Cu ajutorul știrilor putem fi informați despre tot ce înseamnă 

informație. 

 

 

ENGLEZA 

Engleza învățată la noi în țară este mai slabă decât cea vorbită 

în alte state. 

 

 

ÎNTREAGA ROMÂNIE 

Fiind o emisiune despre întreaga Românie, cu tot ce cuprinde 

ea, de la munți până la ape, de la altitudini ale munților la 

adâncimi ale apelor. 

 

 

BASM 

Unii dintre ei nu aveau alimente, alții nu aveau lemne de foc, 

totul parcă era desprins dintr-un basm. 
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PARTE DIN VIAŢA NOASTRĂ 

Emisiunea de televiziune preferată depășește pragul material, 

devenind în timp, parte din viața noastră. 

 

 

SITUAŢIA ATMOSFERICĂ 

Datorită știrilor ne putem informa despre situația atmosferică. 

 

 

VEDETĂ 

Majoritatea dintre noi, au un model în viață care e vedetă, iar 

prin această ocazie putem afla mai multe despre ea și modul 

cum gândește. 

 

 

ORĂ TÂRZIE 

Emisiunea e la o oră destul de târzie, în comparație cu orice 

altă emisiune ce se difuzează la acea oră. 

 

 

PRINCIPIUL DISCRIMINĂRII 

Principiul discriminării, interzis în totalitate de Constituția 

României se poate ține astfel în frâu cu mai multă stabilitate. 

 

 

TRIUNGHIUL 

Emisiunea e gândită să acopere toate categoriile de vârstă și, 

chiar dacă are triunghi, se pot uita și cei slabi de înger. 

 

 

IDENTICI 

Putem trage ponoase din pățaniile lor. 
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AVENTURA 

Un alt motiv pentru care urmăresc cu regularitate această 

emisiune și v-o recomand este aventura, eu fiind o persoană 

căreia îi place să se riște pentru ea la final, să obțină un bagaj de 

informații. 

 

 

ACCES DIRECT 

Emisiunea mea preferată are o caracterizare succintă, banală, 

aș insista. Nici numele nu are conotații excepționale și sugerează 

pe cât posibil, pentru oamenii citiți, adevărata sa natură. “Acces 

Direct” este numele ei și te poate învăța atâtea, întrucât, o 

emisiune trebuie să conțină o morală bine definită, nu doar 

informații comerciale. 

 

 

SUNETUL ŞI LEMNUL 

Datorită acestei emisiuni am aflat lucruri, care mi-au fost de 

folos pe plan profesional. Am aflat cum este creat un instrument 

muzical, ce lovituri îi pot afecta sunetul și lemnul. 

 

 

IDENTICI 

Cu toții suntem identici până la un anumit punct, iar dacă luăm 

fiecare persoană în parte, realizăm că poate fi criticată pentru 

pasiunile diferite. 

 

 

CAZURI GROAZNICE 

Emisiunea aceasta urmărește îndeaproape cazurile groaznice 

a unor neînsuflețite rănite și oamenii care le ajută, le îngrijesc 

pentru a le “readuce” la viață. 

Unii se nasc cu talent înăscut! 
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TOPICI 

Recomand această emisiune, dat fiind faptul că întrunește o 

multitudine interactivă și pertinentă de topici. 

 

CAPTIVANŢI 

În acest reality show putem regăsii toate elementele necesare 

pentru a fi suficient de captivanți. 

 

 
 

INVENTATORII ENGLEZEI 

Un prim lucru benefic ce poate fi identificat în legătură cu Top 

Gear este faptul că telespectatorul i-a contact cu limba engleză 

pură vorbită chiar de inventatorii ei. 
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IMAGINI AUDITIVE 

Autorul îmi prezintă ca să văd nişte imagini auditive şi nu 

numai. 

 

 

CARACTER UMORISTIC 

Interesul tinerilor față de România ar crește sesizabil dacă s-ar 

promova emisiuni cu caracter umoristic. 

 

 

TREI ÎN TOTAL 

Am scris două pagini despre Floare Albastră şi mai scriu încă 

una despre Luceafărul, ca să fie trei în total. 

 

 

SCUTIRE 

Mă scuzaţi că nu ştiu să scriu despre Eminescu, dar am fost 

bolnavă şi am şi scutire. 

 

 

SNOBISMUL 

Putem avea multe beneficii dacă ştim să evităm să trecem pe 

partea snobismului care şi el poate fi de multe ori o calitate. 

 

 

CĂTĂLIN, CĂTĂLINA ŞI LUCEAFĂRUL 

Cătălina era prinţesă, Cătălin era servitor iar Luceafărul era o 

stea. 

 

 

APROPIERE ŞI DEPĂRTARE 

Cratima uneori apropie sau alteori depărtează. 
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PUNGUŢA CU DOI BANI 

Ion Creangă ne-a adus în faţă punguţa cu doi bani în care a 

învins binele. 

 

 

ABECEDARUL 

Nu am o carte preferată, dar am fost impresionat de abecedar, 

din care am învăţat primele litere, dar şi primele poezii. 

 

 

PORECLA LUI MIRCEA 

Mircea cel Bătrân nu era bătrân, era doar porecla. 

 

 

O POEZIE 

Scrisoarea a 3-a conţine de fapt o poezie. 

 

 

TALENT ŞI RIMĂ 

Lucian Blaga are mare talent şi rimă ca un poet. 

 

 

COPILUL LUCEAFĂRULUI 

Luceafărul a coborât pe Pământ şi a făcut sex cu aleasa inimii 

lui. Cătălina l-a iubit şi i-a dăruit un copil din flori, apoi s-au 

căsătorit. 

 

 

SINGURATICUL 

Autorul parcă transmite faptul că era un singuratic, un 

melancolic şi fără pic de viaţă, dar bineînţeles era un lucru 

trecător deoarece în viaţă nu mereu avem ceea ne dorim. 
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VERS DE LEMN 

Mihai Eminescu a fost conducătorul poporului, încurajatorul 

care a dat forţă poporului prin versurile lui. El a scris imnul care  

este un vers de lemn, imnul a fost scris în perioada de război şi 

revoluţie. 

 

 

DISPERAREA LUI EMINESCU 

Motivul pentru care Mihai Eminescu a scris Luceafărul a fost 

să ne arate nouă cât de disperat a fost să aibă o familie sau 

măcar o persoană iubită. 

 

 

FLOARE ALBASTRĂ 

Ce poate fi mai frumos ca o floare albastră? Aşa i-a venit 

poetului ideea să scrie despre iubirea lui cu o floare care nu 

creşte pe toate drumurile. 

 

 

BANCNOTA 

Lucian Blaga a ştiut să îşi folosească calităţile şi azi îl 

sărbătorim pe bancnota de 200 lei. Este una dintre cele mai mari 

bancnote româneşti, şi a fost răpus doar de 500 lei cu Eminescu 

care e artist. 

 

 

IPOSTAZE 

Ipostaza angelică o îngheaţă, iar cea demonică o arde. 

 

 

NEDUMERITA 

Cătălin o iubeşte pe Cătălina într-un colţ şi aceasta devine 

nedumerită. 
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FUND 

Se spune că Maiorescu a tăiat din Luceafărul pentru că 

Eminescu a mai scris încă trei strofe când deja era nebun şi o 

strofă conţinea un cuvânt obscen: fund. 

 

 

BĂNEL 

Bănel are cantitatea alergăturii dar îi lipseşte amarnic cali-

tatea şutului. 

 

 
 

PERVERSA 

Poetul avea o fixaţie pe  poza lui Ann pentru că atuncea, în 

vechime nu era Facebook ca să vadă toate panaramele dez-

brăcate pe toţi pereţii. Şi ea perversa o lăsat poza ei în vitrină la 

foto pe unde ştia că trece poetul. 
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HAITE DE OAMENI 

Numai în haite de oameni putem reuşi. 

 

 

FOTOGRAFIA 

Se uita cu jenă la poza capului iubitei llui din vitrină la fotograf 

că făceau mişto băieţii de la terasă de el. Fotografia avea buzele 

surâzătoare. Ia lăsat-o iubita lui ca atunci când este plecat cu 

treabă, el să nu uite de faţa ei. 

 

 

ANN ERA EPICĂ 

Ann avea nişte trăsături de gen epic. Era epică. Sebastian era 

mai puţin epic deşi avea potenţial  întrucât îi plăceau pozele, dar 

e mai  mult curentul liric.  

 

 

JURNALUL 

Jurnalul e mai puţin bun când la 16 ani mama găseşte scrise 

lucruri personale, că am luat bătaie s-au de ce fete îmi place.  

 

 

EMINESCU MINŢEA 

Eminescu minţea în poezii cu viziunea lui despre lume cu 

iubire, cu sentiment, cu pus de suflet în relaţia ce nu era el, nu 

era adevărat că am văzut şi la televizor că mergea şi prin locuri 

necurate şi că a murit de sifilis. 

 

 

MODELUL 

Cătălin Botezatu este model în viaţă pentru orice fiinţă  pentru 

că el ia fete  fete din viaţa reală şi le duce şi le îmbracă la 

Bucureşti şi pe unele chiar mai adânc în Europa. 
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POŞTAŞII FUG CU BANII 

În piesa “O scrisoare pierdută” autorul prevestea parcă 

situaţiile care se întâmplă în zilele noastre când poştaşii fug cu 

banii, doar că cel de atunci a pierdut scrisoarea. 

 

 

NU MAI SCRIEM SCRISORI 

Dacă ar fi trăit acum Caragiale nu ar mai fi avut despre ce să 

scrie pentru că acum noi nu mai scriem scrisori ca să se piardă, 

comunicăm prin internet şi whatsApp. 

 

 

COMUNICAREA 

Comunicarea în echipă nu e când cel mai tare antrenor 

Reghecumf dă ordin ceva şi pe stadion fuge ăia amboulea. Vorba 

ceia: Dacă comunicare nu e ce dracu e? 

 

 

TIMPUL ZBOARĂ 

Dimensiunea temporală e atunci când nu simţi cum zboară 

timpul. Lui Gigi Becali timpul îi zboară încet căi la bulău, mie îmi 

zboară rapid că uite că sa şi dus vara asta şi încep ploile 

 

 

POLIŢISTUL TURMENTAT 

În romanul O scrisoare pierdută mai apare şi poliţistul 

turmentat ce nu înţelege nimic ce i se spune, despre aşezarea 

steagurilor. 

 

 

GENURI 

Unii scriitori au genul masculim, alţii genul feminim. Dar 

numai unii au genul epic… 
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POVEŞTI DE DRAGOSTE 

Literatura universală ne ajută să aflăm poveştile de dragoste 

dintre conducătorii altor popoare. 

 

 

NU TE ŞTIE NIMENI 

Multă lume o critică pe Zăvoranca, Daniela Crudu, dar ele sunt 

cap de afiş în show biz, prin toate revistele, le urmăresc 

fotografii în cluburi, pe stradă, apar seara la elevizor. Pentru 

mine ele au reuşit în viaţă. Numele lor apare pe internet de mii 

de ori. Altfel, nu te ştie nimeni, în afară de cartierul tău. 

 

 

ANIMATOARELE 

Pe lângă modelul în viaţă, care sunt animatoare, cu care mă 

ânţeleg bine, cu unele merg chiar şi la ştrand, când nu sunt 

obosite nnoaptea după dans.  Au o viaţă bună, deci aşa vreau să 

ajung şi eu.  

 

 

DAŢI-MI CINCI! 

Va rog eu sami datzi cinci, am probleme acasa nici nu vretzi sa 

shtitzi. Facetzimi un bine sint amarat. 

 

 

PUPICI 

Stimata comisie de verificare, pe vârful peniţei dumneavoastră 

stă soartă a mii de copii. Ajutaţi-ne să dăm examenul. Pupici! 

 

 

NU S-A TERMINAT 

Sper că va plăcut. Cred că o să mai vin şi la anul. 
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Şeherezada 

amorului 
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 160 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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 164 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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Haiohoroscopia 
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Planeta dominantă:  
Marte, planeta 

încăpăţânării şi 

încăierărilor. 

Animalul sacru:  

Bărzăunul. 

Personalitate:  

Berbecul guvernează capul, 

drept pentru care Berbecii 

sunt experţi în a se arunca 

cu capul înainte, a face 

doar ce-i taie capul şi a da 

cu capul de pragul de sus. 

Sunt foarte siguri pe ei în 

tot ce fac, chiar şi când fac 

cele mai monumentale 

prostii. Plini de energie şi 

iniţiativă, sunt atât de gră-

biţi şi de ocupaţi, încât nu 

au timp să gândească. Cu 

toate astea, în înţelep-

ciunea lor nemărginită, ştiu întotdeauna ce e mai bine pentru 

ceilalţi. Nimeni n-are voie să-i contrazică, în timp ce ei îşi 

păstrează dreptul inalienabil de a contrazice pe toată lumea. 

Specialitatea lor este viteza, din care cauză au mereu fel de fel de 

vânătăi, arsuri sau tăieturi şi sunt clienţi fideli ai service-urilor şi 

asigurărilor auto. Cea mai mare afacere a vieţii lor este sexul, pe 

care-l practică numai din dragoste, chiar dacă dragostea 

respectivă nu durează decât o zi. 

Meseria potrivită: Director, pompier, instructor de sex, 

bungeejumper, spărgător de bănci. 

Pizza magică: Diavolo. 

Medicamentul norocos: Energizantele. 

BERBEC (21.03-20.04) 
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Planeta dominantă:  

Venus, planeta  

trândăviei  

şi a lascivităţii. 

Animalul sacru:  

vaca indiană 

 

Personalitate:  

Taurul e recunoscut pen-

tru stabilitate şi perseve-

renţă, de fapt două moda-

lităţi de exprimare a lipsei 

de imaginaţie.  

Universul lui se mărgi-

neşte la ce poate să vadă, 

să guste sau să pipăie.  

Noţiunile complexe îl tul-

bură profund, iar îndărăt-

nicia lui n-are semăn.  

Dacă a apucat într-o di-

recţie, aşa o ţine.  

O schimbare de macaz ar implica un efort fizic şi intelec-

tual prea mare pentru lenea lui. în ciuda obtuzităţii, dă însă 

dovadă de o aprigă viclenie atunci când îşi apără pielea sau vrea 

să obţină ceva.  

E maestru în a scoate castanele din foc cu mâna altuia.  

Dincolo de falnica-i robusteţe, Taurul ascunde o 

abominabilă laşitate. 

Meseria potrivită: contabil, lăutar, coafeză, manechin, 

pom-star, degustător de maioneză. 

Pizza magică: Rusticana. 

Medicamentul norocos: Întăritoarele (sexuale). 

TAUR (21.04-21.05) 
 



 

 176 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

Planeta dominantă:  

Mercur,  

planeta trăncănelii  

şi nevricalelor. 

Animalul sacru:  

papagalul 

Personalitate:  

Gemenii sunt isteţi şi foarte 

adaptabili, cu alte cuvinte 

nişte oportunişti lipsiţi de 

scrupule.  

Stăpânesc perfect arta co-

municării şi pot să te mintă 

în faţă fără să clipească.  

Sunt drăgălăşenia întruchi-

pată când vor să obţină ceva 

şi de-a dreptul sadici când 

au chef să se joace cu nervii 

altora.  

Sprinteni şi îndemânatici, 

dispar când ţi-e lumea mai dragă şi pot face nevăzute diverse 

obiecte care li se par interesante. Îşi scot din minţi şefii şi 

consorţii, dar nici unii nu-i dau afară, din cauză că se pricep să le 

spună bancuri. În dragoste, sunt deschişi tuturor posibilităţilor 

şi ar fi primii care ar subscrie la legalizarea poligamiei. Cu toate 

astea, în clipele romantice au tendinţa de a-şi exprima pasiunea 

uitându-se pe pereţi. 

Meseria potrivită: agent de vânzări, scamator, chelner, 

escroc. 

Pizza magică: Calzone. 

Medicamentul norocos: Gargară. 

GEMENI (22.05-21.06) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Luna, astrul toanelor  

şi născocirilor. 

Animalul sacru:  

lipitoarea. 

Personalitate:  

Racul este un profitor nesătul, al 

cărui unic scop în via e să care în 

bârlog tot ce-i pică în mâna. Este 

mai zgârcit şi mai apucător 

decât tot neamul hârciogilor la 

un loc. Se spune că ar fi diplo-

mat, dar în realitate manipu-

lează pe toată lumea ca să-şi 

rezolve interesele. Zâmbeşte 

graţios, înşiră verzi şi uscate şi 

joacă tot timpul teatru, fiind 

foarte popular printre cei gură-

cască şi slabi de minte. Are 

mânia de a coopta tot soiul de 

rataţi pe care îi psihanalizează 

sau îi îndoctrinează cu predici filozofice ori cuvântări patriotice. 

îşi iubeţe casa, dar nu este lipit de ea. Ros de morbul 

vagabondajului, dispare periodic pentru diverse intervale de 

timp. Din nefericire, se întoarce mereu înapoi... în dragoste este 

adeptul romantismului siropos şi leşinat. Asta, la început, căci 

mai devreme sau mai târziu va scoate la bătaie un nimicitor 

arsenal de tocare măruntă a nervilor: toane, nazuri, îmbufnări, 

bombăneli, bănuieli, accese masochiste şi şantaje sentimentale. 

Meseria potrivită: politician sau afacerist interlop (la 

alegere), poet, cămătar, pitic de grădină. 

Pizza magică: Quattro formaggi. 

Medicamentul norocos: alcoolul. 

RAC (22.06-22.07) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Soarele, astrul 

egoismului şi îngâmfării. 

Animalul sacru: 

 pupăza. 

Personalitate:  

Leul este un lider înnăs-

cut şi, ca toţi liderii, se 

înalţă strivindu-i pe cei cu 

mai mult bun-simţ decât 

el. Subordonaţii îi acordă 

respectul cuvenit, dar I-ar 

strânge de gât cu maximă 

plăcere. Ambiţie? Ca ni-

meni altul. Consideră că a 

atins poziţia cuvenită 

doar atunci când nu mai 

are vreun loc alb pe car-

tea de vizită. Se iubeşte 

atât de mult pe sine încât 

îşi pupă oglinda de câte ori se crede singur. Este aşa de obsedat 

de onoruri că, dacă primeşte o cupă la campionatul de şotron, e 

în stare să umble cu ea atârnată la gât, să vadă lumea cât de 

grozav este. Atrage atenţia în orice adunare: fie este cel mai 

înzorzonat personaj, fie aruncă cu banii în toate părţile, fie 

poartă o armă. Pozează tot timpul, doarme pe stânga fiindcă 

profilul drept îl avantajează mai mult şi arată cu degetul mijlociu 

ca să-şi expună mai bine diamantul de multe carate. În dragoste, 

e la fel de înflăcărat ca un furnal şi la fel de discret ca o trompetă. 

Meseria potrivită: împărat, şef de bloc, portar de hotel, 

dresor, hingher. 

Pizza magică: Quattro stagioni. 

Medicamentul norocos: toxina botulinică. 

LEU (23.07-22.08) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Mercur, planeta 

trăncănelii şi a isteriilor. 

Animalul sacru: 

ciocănitoarea 

Personalitate:  

Zodiacele critică spiritul cri-

tic al fecioarei, punând-o ast-

fel într-o situaţie critică.  

Cum, pe deasupra, fecioara 

mai e şi metodică punctuală 

şi perfecţionista, sfârşesc 

prin a-i scoate pe toţi din 

pepeni. Obsedată de igienă, 

detalii şi clasificări, este ca-

pabilă să caute bacteriile cu 

lupa, să frece duşumelele pe-

riuţa sau să pună rufele în 

maşina de spălat nu doar pe 

culori, ci şi ordine crescă-

toare şi alfabetică. Miroase 

enervant de curat, ceea ce leagă spiritual de cânii şi pisicile din 

cartier. Fecioara este o fană a listelor, tabelelor şi regulamen-

telor pe puncte şi subpuncte, care, în loc să-i simplifice, îi 

încâlcesc teribil existenţa. Scurt, orice fecioară veritabilă este: 1. 

mereu ocupată cu o mie de nimicuri sau să-şi bage nasul unde 

nu-i fierbe oala. 2. tipicară; 3. ipohondră: 4. cicălitoare: 5. 

cărpănoasă: 6. maniacă: 7. absolut necesară (din păcate). În 

dragoste, are căldura unei frapiere şi fantezia unui birocrat. 

Meseria potrivită: analist politic, CTC-ist, agent de 

dezinsecţie, soră medicală (sau frate).. 

Pizza magică: funghi. 

Medicamentul norocos: toate, fără excepţie. 

FECIOARĂ (23.08-22.09) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Venus, planeta trândăviei  

şi lascivităţii. 

Animalul sacru:  

bibilică. 

Personalitate:  

Balanţa are certe înclinaţii 

intelectuale, utile în studiul 

aprofundat al programului 

tv, şi un înalt simţ artistic, 

reflectat în flerul cu care-şi 

asortează pantofii cu lenje-

ria. Plină de graţie şi ele-

gantă, umblă cu nasul pe 

sus, strâmbând suveran 

din el la orice încălcare a 

etichetei. Se zice că adoră 

confortul şi armonia, ceea 

ce în traducere liberă în-

seamnă că este leneşă şi n-

are principii ferme. Despre 

Balanţa se mai spune că este o bună colaboratoare şi sfătuitoare: 

în orice problemă, expune câteva zeci de soluţii, ca apoi să-l lase 

pe celălalt să decidă. Cât despre vestitul ei echilibru, cel mai în 

măsură să comenteze ar fi psihiatrul care o tratează. în lipsa lui, 

se acceptă şi mărturiile apropiaţilor, adânc îngrijoraţi de viteza 

cu care-şi schimbă părerile şi de costurile mărite ale dulciurilor. 

Cel mai de seamă lucru din viaţa ei este dragostea, subiect bogat 

în detalii picante, prea indecente ca să poată fi relatate. 

Meseria potrivită: agent matrimonial, arbitru, escortă, 

gigolo, tester de hamace, rentier. 

Pizza magică: Capricciosa. 

Medicamentul norocos: gelul anticelulitic. 

BALANŢĂ (23.09-22.10) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Pluto, planeta 

obsesiilor şi paranoiei. 

Animalul sacru:  

viperă. 

Personalitate:  

Scorpionul are foarte 

mult magnetism perso-

nal: atrage cuiele rugi-

nite, cutiile de conser-

vă, dramele şi ghinioa-

nele. Are emoţii in-

tense, idei fixe şi pu-

terea de a deochea. 

Este atât de încordat, 

încât dă impresia că 

suferă, iar încordarea 

lui face să se defecteze 

obiectele din jur. Chiar 

şi cei apropiaţi sunt 

profund afectaţi, de unde şi baftă pe care o are la moşteniri. ştie 

ce vrea, dar căuta să obţină totul pe căi ocolite. E genul care mai 

bine îşi otrăveşte duşmanul decât să-i dea un pumn în nas. 

Paranoic, vede peste tot pericole, intrigi şi conspiraţii. Asta nu-l 

împiedică să umble cu fitile şi să-i manipuleze pe ceilalţi. Îi 

consideră prieteni doar pe cei de care se poate folosi, iar 

prietenii n-au încredere în el, fiindcă ştiu că n-are mamă, tată. În 

dragoste, este un obsedat sexual, gelos şi posesiv, care-şi scoate 

din minţi perechea cu bănuielile şi cu gusturile lui anormale. 

Meseria potrivită: detectiv, medic legist, pândar, 

scafandru, vânător de fantome. 

Pizza magică: Siciliana. 

Medicamentul norocos: extractul de mătrăgună. 

SCORPION (23.10-22.11) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Planeta dominantă:  

Jupiter, planeta exceselor 

şi a glumelor proaste. 

Animalul sacru: 

grangurul. 

Personalitate: 

Săgetătorul este un incon-

ştient optimist, a cărui 

specialitate este datul cu 

bâta în baltă: scoate perle 

după perle cu un aer de 

savant atotştiutor, face 

glume proaste şi râde fără 

rost. Este un snob care-şi 

poartă hainele cu etiche-

tele pe-afară şi se laudă cu 

vedetele de teleshopping 

pe care le frecventează. 

Promite marea cu sarea, 

dar când trebuie să-şi ţină promisiunile este lovit de amnezie. 

Adoră maşinile, pe care le conduce cu plăcere şi cu mare viteză, 

în cei mai falnici pomi de pe marginea drumului. Fiindcă se 

crede cel mai tare, se bagă în bucluc şi trece razant pe lângă 

dezastre. Scapă însă cu bine, căci beneficiază de clauza berzei 

chioare, care i-a fost acordată pentru a nu rămâne zodia cu doar 

cu 11 zodii. Când se îndrăgosteşte, iubeşte cu foc, din toată 

inima. Problema e că, având o inimă foarte mare, alesul sau 

aleasa se poate trezi într-un ventricul teribil de aglomerat. 

Meseria potrivită: parlamentar, sociolog, pocherist, 

paraşutist, turist. 

Pizza magică: Hawaiană. 

Medicamentul norocos: laxativele. 

SĂGETĂTOR (22.11-21.12) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Saturn, planeta 

parvenirii şi anchilozării. 

Animalul sacru:  

catârul. 

Personalitate:  

Capricornul e un parvenit 

planificat, care se chinuie să 

ajungă în moţul ierarhiei şi-

şi urmăreşte interesele cu 

îndârjire de buldog. Perse-

verenţa cu care merge pe 

drumul stabilit arată că de 

fapt nu are alternative sau 

alte bucurii în viaţă. Încă-

păţânarea lui este monu-

mentală - mai mare ca a Ber-

becului şi a Taurului, care 

sunt, totuşi, nişte vietăţi re-

lativ normale. Şi la capitolul 

rezistenţă stă bine - în cazul 

unui cataclism planetar s-ar număra printre puţinii supravie-

ţuitori, alături de şobolani şi insecte. Grozav de suspicios şi sigur 

că nimeni nu e mai competent ca el, n-are somn dacă nu con-

trolează totul. Deţine un stoc impresionant de temeri şi com-

plexe pe care, fiind foarte orgolios, face eforturi să şi le mas-

cheze. De aici, o permanentă încordare, care-i dă aerul cuiva 

care a înghiţit o coadă de cazma. Din cale-afară de plictisitor, îşi 

găseşte greu o pereche. Singurul care îl tolerează e alt Capricorn. 

Meseria potrivită: în asigurări, IT, liftier, călugăr, 

paznic. 

Pizza magică: Margherita. 

Medicament norocos: antidepresivele. 

CAPRICORN (22.12-20.01) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Uranus, planeta 

convulsiilor şi ciudăţeniilor. 

Animalul sacru: 

ornitorincul. 

Personalitate:  

Vărsătorii sunt cele mai ciu-

date fiinţe de pe Terra, ceea 

ce explică frecvenţă mărită 

cu care sunt răpiţi de mar-

ţieni. Nu se ştie totuşi dacă 

aceştia îi selectează doar 

pentru a le studia anomaliile 

sau fiindcă îi consideră o 

specie înrudită. Oricum, este 

ceva în neregulă cu ei, deoa-

rece au idei stranii, reacţii 

imprevizibile şi fac totul pe 

dos faţă de restul omenirii. 

Se spune că sunt deschişi la 

nou, le place să experimen-

teze şi au o fire independentă. Asta înseamnă că dau banii pe 

proştii de care n-a mai auzit nimeni, aderă la cele mai fistichii 

diete sau curente religioase şi îi doare în cot de părerea 

celorlalţi. în plus, sunt deosebit de agitaţi, ceea ce nu este bine, 

căci excesul de energie le permite să-şi pună în practică 

proiectele utopice şi iniţiativele anarhiste. Prietenii îi suportă 

maximum două ore, iar rudele lor migrează în alte cartiere. Cât 

despre dragoste, Vărsătorilor nu le este prea clar ce înseamnă... 

Meseria potrivită: futurolog, revoluţionar, guru, 

vânzător de gogoşi. 

Pizza magică: Napoletana. 

Medicamentul norocos: sedativele. 

VĂRSĂTOR (21.01-19.02) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Planeta dominantă:  

Neptun, planeta 

confuziei şi dependenţelor. 

Animalul sacru:  

balenă. 

Personalitate:  

Peştii sunt nişte vieţu-

itoare blânde şi buimace, 

care cred tot ce le îndrugă 

primul venit. În capul lor 

este un talmeş-balmeş de 

impresii şi intuiţii, ce face 

imposibilă o activitate neu-

ronală decentă. Fiind inca-

pabili să emită vreun argu-

ment logic, au devenit la 

rândul lor experţi în abu-

reală şi îmbrobodire. Se 

spune că sunt creativi şi 

talentaţi, ceea ce înseamnă 

că producţiile lor îi turmentează atât de tare pe ceilalţi, încât le 

anihilează puterea de discernământ. Foarte sociabili din fire, se 

înţeleg de minune cu animalele, handicapaţii, delincvenţii şi 

spiriduşii de casă. Misterele şi superstiţiile exercită asupra lor o 

mare fascinaţie: admiră grozav iscusinţa cu care îşi apără 

intimitatea monstrul din Loch Ness, iar când nu le place vremea 

de-afară îşi îmbracă hainele pe dos. Marca lor distinctivă este 

enormă capacitate de a iubi. Peştii se îndrăgostesc total de cine 

nu trebuie, când nu trebuie sau... de câte persoane nu trebuie! 

Meseria potrivită: veterinar, fotograf, curăţitor de 

piscine, hipiot, medium, traficant. 

Pizza magică: Tonno. 

Medicamentul norocos: Untură de peşte. 

PEŞTI (20.02-20.03) 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

100 de fotografii 

de femei 

perfecte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a vizualiza, întoarce pagina! 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 

 

 

Nicio imagine 

disponibilă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să fim realişti! 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Căznicia la români 

 

Bărbaţii români pronunţă în silabe cuvântul nevastă .   

Exemplu: Ne va sta în calea fericirii!  
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

În Evul Mediu, era obiceiul ca atunci când 

cineva era dus la spânzurătoare şi funia se rupea, 

osânditul să fie graţiat, Dumnezeu arătând în acest fel 

că era nevinovat. 

Mai era, de asemenea, eliberat dacă o femeie 

se găsea să-l ia de bărbat. Atunci căsătoria avea loc 

chiar sub ştreang, preotul de spovedanie oficiind 

unirea celor doi, iar călăul fiindu-le naş. Suveranul 

elibera un document de iertare care dura cât dura şi 

căsnicia. Dacă cei doi divorţau, cel iertat o vreme era 

dus iar la ştreang. 

Se înţelege că urâtele locului nu pierdeau 

nicio execuţie, în dorinţa de a-şi găsi alesul. Dar şi 

atunci se întâmpla să fie respinse. 

Se spune că un tâlhar cerut în căsătorie la 

locul execuţiei a fost atât de îngrozit de urâţenia celei 

care îl ceruse de soţ, încât i-a strigat călăului: “Atârnă-

mă, atârnă-mă iute, cumetre!” 

Un caz de iertare la ştreang îl reprezintă 

celebrul haiduc Iancu Jianu. O doamnă din înalta 

societate, Sultana, prietenă cu Ralu Caragea, fata 

domnitorului Ioan Gheorghe Caragea, l-a salvat de la 

execuţie pe Iancu Jianu, cerându-l de bărbat, nunta 

având loc chiar sub locul spânzurătorii. 

Deşi pedeapsa cu spânzurătoarea s-a abolit, 

pedeapsa cu însurătoarea persistă.  

Dovadă, bancurilor care urmează… 

 

Dragi femei, căsătoriţi-vă! Niciun bărbat  

nu trebuie să rămână nepedepsit! 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

  

Adam şi Eva sunt izgoniţi din rai. 

 La plecare, ei întreabă: 

- Doamne, cine va spala vasele? 

 Dumnezeu le spune: 

- Vă voi pune la o încercare. Vă veţi sui într-un copac şi voi da 

drumul la o pisică sălbateca să vă chinuie. Cine va vorbi primul, 

acela va spala vasele toată viaţa.  

Zis şi făcut.  

Vine pisica şi se urcă până la Eva, o zgârie pe picioare, o muscă, 

Eva, niciun cuvânt.  

Trece pisica la Adam.  

Îl zgârie pe picioare, îl muşca, se ridica mai sus şi observă între 

picioare doi motocei.  

Pisica începe să se joace cu ei şi la un moment dat, observă că un 

şoricel ce era ca mort, începe să se mişte şi să crească.  

Şi-a luat atunci poziţia de asalt, dar când să sară, Eva a urlat: 

- Zât! Fir-ai a dracului! 

De atunci a rămas lege: femeia spală vasele! 

 

  

Matrimoniale:  

“Dacă nu eşti prea tânăr, dar eşti foarte bogat, o superbă 

văduvă de 20 de ani va deveni cu plăcere şi văduva ta!”  

 

  

Soțul ideal și soția ideală.  

- Dragul meu, du-te să bei berea aia, că te așteaptă prietenii!  

- Stai puțin, iubito, mai am de spălat vasele!  
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Soţia cu lacrimi în ochi, îi zice soţului:  

- Nesimţitule, nici măcar nu îţi pasă de ce plâng! Vrei să îţi zic 

de ce plâng?  

- Femeie, nu mă interesează, oricum n-am atâţia bani! 

 

  

Bărbatul vine acasă beat. Se târăște până în dormitor, se 

dezbracă pe-ntuneric şi-i zice nevestei: 

- Când începi să urli? Că nu pot să nimeresc patu’... 

 

  

La aniversarea vârstei de 5 anişori, tatăl îi face cadou lui Ionel 

un telefon mobil.  

- Fiule, dacă se întâmplă ceva, mă suni şi tata te ajută.  

În ziua urmatoare, nici nu reuşeşte să ajungă omul la birou, 

secretara îi zice:  

- Şefule, fiul dvs. pe linia 1.  

- Alo, da, fiule. Ce s-a întâmplat?!  

- Tati, câinele nostru şi-a făcut treburile pe covor chiar în 

mijloc... Ce să fac?  

- Ia o mătură, un făraş, strângi totul şi arunci la gunoi, ai 

înţeles?  

- Da, tati!  

- Şi te roagă tati să nu mai suni pentru asemenea nimicuri...  

După două ore:  

- Şefule, fiul dvs. este iar la telefon.  

- Da, copile. Ce s-a mai întâmplat?  

- Tati, nu s-a întâmplat încă, dar la noi a venit vecinul de sus, s-

a închis cu mama în dormitorul vostru, l-am vazut cum şi-a dat 

pantalonii jos. Dacă se murdărește și el pe covor cum a făcut 

câinele, să ştii că după el nu mai strâng!... 
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PROFESORUL: Care este înţelesul cuvântului căsătorie?  

COPILUL: Tata zice că nu este cuvânt, ci o condamnare! 

 

  

Soţul se întoarce de la vânătoare. 

- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul meu? 

- Normal, de-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună. 

- Cuuum, ai împuşcat un cerb? 

- Nu, am băut tot salariul. 

 

  

- Plouă rău afară, iar nevastă-mea a plecat fără umbrelă. 

- Nu vă fie teamă, bănuiesc că se va adăposti în vreun magazin. 

- Tocmai de asta mi-e teamă. 

  

  

Costică îl întreabă pe Mitică: 

- Mitică , de ce porţi verigheta pe mâna cealaltă? 

- Pentru că m-am însurat cu femeia greşită... 

 

  

- Ai slăbit grozav! Ai o dietă nouă? 

- Da. Legume - cartofi, morcovi, sfeclă... 

- Le fierbi sau le prăjeşti? 

- Le  sap! 

  

  

Bărbatul citeşte o carte, femeia citeşte un ziar. 

- Uite, dragă, ce scrie la ziar: un bărbat s-a cunoscut cu o 

femeie, în aceeaşi seară s-a însurat cu ea, iar a doua zi de 

dimineaţă deja a sugrumat-o! 

- De, noaptea e un sfetnic bun, mormăie bărbatul. 
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Soţul intră rapid în casă, se aruncă către soţie, o sărută şi 

primeşte ca răspuns un sărut fierbinte. 

- Acum, spune soţul, spune-mi cum arăt fără mustăţi? 

- Ah! Tu erai?!! 

 

  

Nu îmi aduc aminte ce i-am promis soţiei: că beau două beri şi 

vin la nouă sau că beau nouă beri şi vin la două? 

 

  

Un ginere îi face complimente soacrei: 

 - Eşti o comoară! 

 - Vai, îţi mulţumesc!, zise ea, ruşinându-se. 

 - Dar orice comoară... trebuie îngropată. 

 

  

M-a sunat soacră-mea aseară panicată din cale-afară: 

- Ginere dragă, nu ştiu ce să fac, a căzut curentul şi din bucă-

tărie vine un miros puternic de gaz! 

- Calmează-te, aprinde o lumânare şi intră în bucătărie, hai că 

stau la telefon... 

 

  

- Cu ce se ocupă soţia ta?, mă întreabă un amic. 

- E programatoare, zic. 

- Interesant… spuse el. 

- Da. Scorpia nu pleacă niciodată de-acasă fără să-mi facă pro-

gramul zilnic!… 

 

  

- Dragul meu, tu mă iubeşti? 

- Dar tu ce crezi că fac aici? Flotări? 
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Soţul se uită atent la soţia sa şi-i zice: 

- Rochia ta nouă este prea îndrăzneaţă. Se vede totul prin ea.  

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

 

  

După ce soţia mea şi-a recăpătat cunoştinţa după o comă de 6 

luni, medicul mi-a spus: 

- Acum s-a trezit, domnule, puteţi vorbi cu ea... 

- OK, am zis, şi mă întorc către nevastă-mea: te mai întreb încă 

o dată, unde ai fost în seara aceea, de ai venit furişându-te în 

casă la 1 noaptea? 

 

  

Un naufragiat, cu puterile sleite, ajunge în cele din urmă la mal. 

Se-ntinde pe plajă, pierzându-şi cunoştinţa. Nevastă-sa, pe care 

marea o aruncase la mal cu o zi înainte, îl stropeşte cu apă: 

- Unde-ai fost până la ora asta? Vasul s-a scufundat ieri. 

 

  

El şi soţia lui stăteau pe canapea şi se uitau la televizor. El avea 

telecomanda şi tot schimba de pe un canal de pescuit pe un canal 

porno. Ea a început să se enerveze din ce în ce mai tare şi, în cele 

din urmă, a explodat: 

- Pentru numele lui Dumnezeu! Lasă pe canalul porno, doar 

știi sa pescuiești... 

 

  

Am fost s-o vizitez pe nevastă-mea la spital. Înainte să intru în 

salon, l-am întrebat pe doctor: 

- Cum e domn’ doctor, vreo schimbare, ceva? 

- Mă tem ca nu arată bine, zice doctorul. 

- Nu vă temeţi, domn’ doctor, i-am spus, aşa e ea, urâtă… 
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- De unde vii la ora asta? 

- Dar ce caută bărbatul ăsta în patul nostru? 

- Nu schimba subiectul! De unde vii la ora asta? 

 

  

Profitând de lipsa soţului, o doamnă îşi primeşte amantul acasă. 

Înainte de a se aşeza la masă, ea îl roagă: 

- Iubitule, ascute, te rog, cuţitul acesta. 

Tipul îi îndeplineşte dorinţa, apoi cade pe gânduri. Ea observă şi 

îl întreabă: 

- La ce te gândeşti, iubitule? 

- Ştii, acasă nu am ascuţit niciodată cuţitele, dar ele mereu sunt 

ascuţite. 

 

  

- Tăticule, ce este o ciocănitoare? 

- O privighetoare după un an de la căsătorie... 

 

  

Când un bărbat are de luat o decizie importantă... închide ochii, 

îşi cuprinde capul în mîini, şi-ascultă conştiinţa, gândeşte profund, 

apoi proclamă hotărât: 

-Nevastă, tu cum crezi c-ar trebui să facem? 

 

  

Vecina de alături bate la uşă. Vecinul deschide şi ea zice: 

- Bună, vecine, Silvia e numele meu... Abia am ajuns acasă şi 

am un chef nebun să mă distrez, să mă îmbăt şi să fac sex toată 

noaptea. Tu eşti ocupat diseară? 

Vecinul, uimit şi fericit totodată, răspunde: 

- Nu! N-am niciun program! 

- Atunci îmi ţii tu câinele? 
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Un soţ vine acasă bine dispus şi îi spune soţiei sale: 

- Iubire, spune-mi ceva care să mă facă fericit şi să mă supere 

în acelaşi timp. 

- Fratele tău o are mai mică! 

 

  

FATA: M-am îndrăgostit de vecinul nostru şi voi fugi cu el. 

TATA: Foarte bine, dar n-ai să vezi nimic de la mine, nu voi 

mai avea de investit timp şi bani în tine. 

FATA: Tată... eu citesc scrisoarea lăsată de mama! 

 

  

Aveam tot ce și-ar dori un bărbat... un apartament splendid, o 

mașină sport, motocicletă, o femeie care mă iubea cu toată ființa 

ei... Acum, s-au dus toate. A aflat nevastă-mea... 

 

  

Fosta mea soție mi-a trimis un SMS: “Acum ştiu cum arată un 

penis adevărat." "Da, ştiu” i-am răspuns, “te-am văzut cu el." 

 

  

Soţul îşi aşteaptă soţia lângă un salon de înfrumuseţare. 

Aceasta iese şi întreabă cochet: 

- Deci, ce spui? 

Soţul, privind-o, îi răspunde: 

- Măcar ai încercat! 

 

  

- Nevastă-mea îmi cere bani în fiecare zi: ba 100 de lei, ba 150, 

ba 200, ba 300... 

- Şi ce face cu atâţia bani? 

- Habar n-am, că nu i-am dat niciodată... 
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M-am întors către soacră-mea şi i-am spus:  

- Bravo, mamă-soacră! Ia uite ce bine îţi stă! Aş fi vrut să te văd 

aşa acum douăzeci de ani! 

Atunci nevastă-mea a strigat:  

- Ce faci, mă, lângă sicriul mamei? 

 

  

- Iubito, cum au reacţionat părinţii tăi când le-ai spus că vrem 

să ne căsătorim? 

- Este o situaţie... destul de neclară. 

- Adică? 

- Tata nu a zis nimic încă, iar mama aşteaptă să spună ce crede 

el, pentru a-l contrazice. 

 

  

Un tip intră într-o berarie şi bea o bere după alta. După fiecare 

pahar, scoate o fotografie din buzunar şi se uită la ea. După a 

patra bere, chelnerul îl întreabă de ce după fiecare bere se uită la 

fotografie. 

Tipul îi răspunde:  

- Aceasta este o poză a soţiei mele. Când o văd frumoasă, plec 

acasă! 

 

  

- Iubitule, de ce alergi mereu la fereastră de câte ori încep să 

cânt?  

- Ca să vadă vecinii că nu te bat. 

 

  

- Iubitule, am pierdut o jumătate de kilogram în 10 minute! 

- Eu ţi-am spus demult că trebuie să te epilezi! 
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Dacă vreţi să aflaţi neajunsurile unei femei, întâlniţi-vă cu 

prietenele ei şi încercaţi s-o lăudaţi. 

 

  

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

- După ce e ea gata, doar acolo mai găsim deschis! 

 

  

La început femeia e ca şi Real (“Fără egal”). După un timp, 

femeia e ca şi Cora (“Ştii de ce revii”). Apoi, e ca şi Kaufland (“Nu 

găseşti alta mai ieftină”). În cele din urmă, femeia ajunge ca şi 

Carrefour (“Dacă găseşti alta mai ieftină, îţi returnăm de 10 ori 

diferenţa”)! 

 

  

Am angajat o dansatoare exotică pentru ziua fiului meu. 

Soţia mea nu a fost deloc încântată... dar e fiul meu, îl iubesc şi 

nu împlineşte în fiecare zi 3 ani! 

 

  

- Nu am chiloţi, îi şopteşte soţul soţiei la ureche. 

- Lasă-mă să dorm, o să ţi-i spăl mâine. 

 

  

Intră un domn într-un sex-shop pentru a cumpăra o păpușă 

gonflabilă. Vânzătorul întreabă: 

- Vă dau una simplă sau cu intelect? 

- Simplă. 

A doua zi se întoarce omul la magazin: 

- Schimbați-o vă rog, cu cea cu intelect. 

- Ce nu vă convine la asta? 

- N-am reușit să o conving! 
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Discuţie la poliţie: 

– Săptămâna trecută, v-am semnalat dispariţia soţiei mele. Ei 

bine, puteţi abandona cercetările. 

– Aţi găsit-o? 

– Nu, dar între timp am mai reflectat. 

 

  

Soţia către soţ: 

- Dragă, trebuie să-i spui fiului nostru să nu se însoare cu 

proasta aceea! 

- Asta-i culmea, de parcă pe mine m-a atenţionat cineva! 

 

  

Doi bărbaţi discutau într-un bar: 

- Cine ţi-a făcut cunoştinţă cu soţia ta?, întreabă unul. 

- Ah, nu pot să dau vina pe nimeni pentru că ne-am întâlnit 

întâmplător! 

 

  

Anunţ în maternitate: “Au dreptul să asiste la naştere doar 

bărbaţii care au participat la concepere!” 

 

  

Soțul se întoarce mai devreme acasă. Amantul fuge la balcon şi 

vrea să sară. Atârnă agățat de balustradă o oră, două, trei, deja 

nu mai poate, dar de sărit totuși îi e frică să sară, neștiind la ce 

etaj e. În plus, era întuneric beznă și nu vedea nimic jos. Se face 

dimineață, în curtea blocului apare măturătorul: 

- Hei, tu, ce faci acolo? 

- Cum ce fac? Stau atârnat! 

- Aha! Bine, stai mai departe, dar ridică, te rog, picioarele un 

pic mai sus, să pot mătura și aici.  
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Soţul şi soţia pleacă în vacanţă în Ierusalim. Având un accident, 

soţia moare. Ghidul, fiind amabil, îi explică soţului posibilităţile 

pentru înmormântarea soţiei: 

- V-ar costa 5.000 de dolari să o trimiteţi acasă pe un vapor 

sau o puteţi înmormânta aici pentru 150 de dolari. 

- Cred că o să aleg prima variantă, răspunde soţul. 

- De ce, doar puteţi să-i faceţi o ceremonie frumoasă aici şi este 

mai ieftin! 

- Ăsta este locul unde un om a murit, l-au îngropat şi după trei 

zile a înviat! Nu vreau să risc. 

 

  

Mesaj către fetele care aşteaptă prinţul pe cal alb: “Calul a fost 

mâncat. Aşteptaţi-mă. Vin pe jos.” 

 

  

Doi prieteni stau de vorbă la cârciumă: 

- De ce să-mi cumpăr maşină, dacă toţi prietenii mei au şi mă 

pot servi? 

- Asta i-am spus şi eu soţiei tale când m-a întrebat de ce nu mă 

însor...  

 

  

PESIMISTUL: Femeile din barul ăsta sunt nişte stricate. 

OPTIMISTUL: Aşa sper şi eu... 

 

  

Merge un tip cu nevasta să ia cina la resturant. Farfuria de supă 

se varsă pe rochia ei cea nouă. Supărată şi aşteptând să fie conso-

lată de soţul romantic, zice: 

- Uite cum arăt, ca o scroafă! 

- Şi te-ai mai şi murdărit pe deasupra, răspunde el. 
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- Nu aveţi de ce vă teme, spune psihiatrul. Nevroza soţiei 

dumneavoastră nu este periculoasă. Poate să trăiască cu ea până 

la o sută de ani. 

- Tocmai de asta mi-e frică! 

 

  

- Alo! Bună iubito, ce faci? 

- Rău, iubitule, acasă, mi-e rău. Tu? 

- La intrarea în club, chiar în spatele tău! 

 

  

O femeie în vârstă bea un pahar cu vin în curte, alături de soţul 

ei. Deodată, zice: 

- Te iubesc atât de mult... nu ştiu cum aş fi putut trăi toţi anii 

ăştia fără tine. 

Auzind aceasta, soţul întreabă: 

- Eşti tu sau este vinul cel care vorbeşte? 

La care ea îi răspunde: 

- Sunt eu... vorbindu-i vinului. 

 

  

Soţia către soţ: 

- Fiul nostru a luat-o razna rău de tot. Ascultă sfaturile tuturor 

cretinilor. Te rog să vorbeşti cu el! 

 

  

Vorbesc doi prieteni: 

- Frate, sunt şocat, nevastă-mea vrea să facă sex în trei! 

- De ce? Nu e chiar rău, gândeşte-te şi tu, senzaţii noi, vă mai 

împrospătaţi şi voi relaţia. Priveşte din alt punct de vedere, e 

chiar incitant. Care e problema ta?! 

- Problema mea este că eu nu sunt pe listă! 
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Un tip îşi sună prietena: 

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

- Eşti la piaţă? 

- Nu, la farmacie! 

 

  

Stau la bar în localul meu preferat... Deodată intră pe uşă cea 

mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată... Mă gândesc 

cum să intru cu ea în vorbă şi comand o sticlă de şampanie. Trimit 

chelnerul la masa ei, cu sticla şi un bileţel prin care o întreb dacă 

doreşte să bem şampania împreună. 

Ea citeşte bileţelul şi îmi zâmbeşte. Ce frumoasă e! Scrie ceva şi 

îmi trimite mesajul ei prin chelner. 

Pe bilet scria: "Onorate domn, dacă aş bea cu dvs. din această 

sticlă, ar trebui ca în garajul dvs. să existe cel puţin un Mercedes, 

pe contul dvs. cel puţin un milion de euro, în pantalonii dvs. ar 

trebui să fie 17 cm, iar o vilă în Insulele Canare ar fi de asemenea 

de dorit." 

Citesc... Ca un om educat şi de caracter, îi scriu înapoi puţin 

supărat: "Dragă doamnă, în garajul meu se află un Ferrari, un 

Porsche şi un Mercedes, pe fiecare din cele 8 conturi ale mele se 

găsesc câte 2 milioane de euro, am case de vacante în Bali, 

Florida şi Elveţia... însă niciodată, nici pentru cea mai frumoasă 

femeie din lume, nu mi-aş tăia 6 cm... Vă rog, trimiteţi-mi sticla 

de şampanie înapoi!" 

 

  

- De ce eşti supărat?, stau de vorbă doi prieteni. 

- M-am certat cu soţia. 

- De ce? 

- Nu ne înţelegem în legătură cu concediul. Eu vreau în Thai-

landa. Ea vrea să vină cu mine... 
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La un seminar al femeilor, pe tema "Cum să trăieşti într-o 

atmosferă de dragoste cu soţul tău", participantele au fost 

întrebate dacă îşi iubesc soţii. Toate au ridicat mâna, aprobator. 

Atunci au fost întrebate când le-au spus ultima dată soţilor că îi 

iubesc. Unele au răspuns că azi, altele că ieri, altele că nu-şi 

amintesc. Atunci au fost rugate să le expedieze soţilor un SMS, cu 

textul “Te iubesc, scumpule!”, iar apoi să citească răspunsurile 

primite. Iată câteva: 

 Cine eşti? 

 Te simţi bine? 

 Ce mai e acum? Ceva cu maşina? 

 N-am înţeles ce ai în vedere. 

 Ce-ai mai făcut acum? De data asta nu te mai 

scuz. 

 Nu mă lua pe ocolişuri, spune direct cât vrei. 

 Oare visez? 

 Dacă nu-mi spui cui îi este adresat mesajul, 

fac moarte de om! 

 Răspunsul la ce vrei tu este nu! 

 

  

În sala de judecată. 

- Care este motivul divorţului? 

- Ea m-a numit "prostănac". 

- Păi, domnule, ştiţi, în familie se mai întâmplă astfel de cazuri, 

oamenii se mai ceartă şi îşi spun cuvinte urâte. 

- Da, domnule judecător, dar contează şi contextul în care a 

fost spus. 

- Păi, care a fost contextul? 

- Când am venit acasă, am găsit-o în pat cu amantul şi ea s-a 

uitat la mine ca o descreierată şi mi-a zis: "Uită-te, prostănacule, 

cum se face!" 
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A fost o dată un prinţ care, într-o zi, a întrebat-o pe frumoasa 

prinţesă: 

- Vrei să fii soţia mea? 

- Nu!, a răspuns ea. 

Şi de atunci, prinţul a trăit mulţi ani fericiţi şi poate mai trăieşte 

şi acum, umblând la vânătoare şi la pescuit cu prietenii şi bând 

multă bere, îmbătându-se de câte ori pofteşte, jucând table toată 

ziulica, lăsându-şi hainele împrăştiate în sufragerie, făcând amor 

cu toate vecinele şi prietenele... 

Cupidon la picnic: 

„Azi am vânat destule inimioare, e timpul să le pun pe jar!” 
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Nevastă-mea a zis că mă părăseşte din cauză că sunt dependent 

de poker. Eu cred că merge la cacealma... 

 

  

De ziua lui, soţul primeşte din partea soţiei un şampon 

împotriva căderii părului. 

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

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

 

  

La psiholog: 

    - Vă rog, ajutați-mă! Cum să-i explic fostei amante, care a 

devenit noua mea soție că un bărbat însurat niciodată nu-și 

înşeală nevasta? 

 

  

Diferența între femei și bărbați: 

Femeile când cumpără şosete, întreabă din ce material sunt, 

dacă pielea respiră bine prin acest material, ţara producătoare... 

Bărbatul, din obişnuinţă, le miroase! 

 

  

Câteva din dorințele ascunse ale bărbatului: 

o Sărbătoarea de 1 Martie să fie mutată pe 29 

februarie. O dată la patru ani este suficient. 

o Operațiile de mărire de sâni să fie incluse în 

programul de asigurare de sănătate obli-

gatoriu. 

o Pentru conceperea unui copil să fie nevoie de 

un bărbat și de patru femei. 

o Pentru simplitate, toate femeile să aibă 

același nume. 
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Am înțeles că s-a ars neonul în baie, nu înțeleg însă de ce îmi 

amintește nevastă-mea de treaba asta în fiecare săptămână. 

 

  

- 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; am aflat că este veninoasă. 

 

  

Fragment dintr-un răvaş: “Draga mea, într-o mână ţin poza ta, 

iar cu cealaltă mă gândesc la tine!" 

 

  

Când el a sunat-o și a cerut-o de soție, ea a căzut de pe scaun, 

după care a sărit pe pat câteva minute, apoi a alergat 15 minute 

prin casă țipând de bucurie, după care l-a resunat și, pe un ton 

rece, i-a spus: “Am să mă mai gândesc!”. 

 

  

 Femeile au două probleme în viaţă: 

 De ce nimeni nu se uită la mine? Chiar sunt atât de 

neatrăgătoare? 

 Oare de ce se holbează boul ăsta la mine? 

 

  

La o maternitate din Paris câţiva bărbaţi îi privesc pe bebeluşi 

printr-un geam despărţitor. Printre taţi se află şi un şeic. Curios, 

unul dintre bărbaţi îl întreabă: 

- Care este al dumneavoastră? 

Şeicul e nedumerit, dar răspunde într-un final: 

- Cele două rânduri din dreapta... 
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Ieri, nevastă-mea a venit acasă cu un vibrator şi striga, flu-

turându-l în faţa mea: 

- Nu mai am nevoie de tine, înţelegi? Nu mai am nevoie! 

- Ei bine, ia ghiciţi cine a trebuit să-i monteze bateriile... 

 

  

Discuţie la telefon între el şi ea: 

- Unde eşti, scumpo? 

- Ies acum de la coafor, m-am făcut blond-nisip la păr. Tu unde 

eşti? 

- Ies acum din bar. M-am făcut praf! 

 

  

Cercetătorii au descoperit că, ridicând de pe covor o bucată de 

aţă pe care aspiratorul n-a reuşit s-o aspire, nouă din zece bărbaţi 

aruncă aţa înapoi pentru a-i mai da o şansă aspiratorului. 

 

  

Noaptea pe la 3, ea îi deschide soţului uşa şi îi spune: 

- Iar ai întârziat! Gata, până aici! Drept pedeapsă ai să stai o 

săptămână fără sex! 

- Ei, aş! Nu stau eu acasă toată săptămâna... 

 

  

De când prietena mea a rămas gravidă, totul s-a schimbat. 

Adresa mea, identitatea, numărul de telefon, cartea de credit... 

 

  

- Hai, somnorosule, trezeşte-te! 

- Oana, lasă-mă să dorm... 

Vocea e însă a unui bărbat: 

- Nu sunt Oana, sunt soţul ei... 
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- Aoleu, Gelule, tare rău arăţi. Ce-i cu tine? Eşti bolnav? 

- Mai rău. 

- Ce s-a întâmplat? 

- Aseară am condus-o pe Geta acasă. Ştii ce mi-a făcut? Pur şi 

simplu mi-a încuiat uşa în nas. 

- Ei şi? Atâta pagubă. Mai sunt şi alte femei pe lume. 

- Nu-i aşa! Mi-a încuiat uşa când voiam să ies... 

 

 
 

  

Soţia îl întreabă pe soţ: 

- Dragule, câte femei ai avut tu în viaţa ta? 

Soţul, numarând pe degete, răspunde: 

- Una, două, trei, patru, cinci, şase, şapte, tu, nouă, zece. 

 

  

Doi prieteni:  

- Ce ai pățit la ochi? 

- De la o răceală... 

- Păi, cum aşa? 

- Am tușit la una în dulap și m-a prins soțul ei… 
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Dragi femei, vă scriu bărbaţii... Să corectăm nedreptatea 

istorică. De acum, va trebui să ne duceţi voi în restaurante, 

parcuri şi cofetarii, să ne cumpăraţi îmbrăcăminte, parfumuri 

scumpe, să plătiţi abonamentele în cluburile sportive, să plătiţi 

croazierele. 

De asemenea, ne veţi cumpăra flori de ziua noastră, ne veţi duce 

în ţări exotice, ne veţi aştepta cu orele în maşină până când noi 

ieşim din magazine. Pentru toate acestea, noi ne vom culca cu voi! 

 

  

Un om mai în vârstă citea seara ziarul la lumina lămpii de 

petrol. 

- Auzi, nevastă, aici scrie că, dintre animale, doar omul e 

singurul care are orgasm! 

Ea, plină de speranţă, zice: 

- Ar merita încercat. 

La care moşul iese în ogradă; se întoarce transpirat, gâfâind, 

peste vreo oră şi se întinde pe pat: 

- Da, aşa e: iapa nu are orgasm, n-are nici vaca, nici capra... de 

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

 

  

O femeie intră într-o agenţie matrimonială: 

- Aş dori pe cineva care să fie agreabil, virtuos, la locul lui, care 

să ştie să cânte şi să spună povestiri şi glume, să stea tot timpul 

cu mine acasă, dar să tacă dacă m-a obosit. 

- Înteleg ce vreţi, îi spune şefa agenţiei, dar cred că aţi greşit 

adresa. Magazinul de televizoare e la 100 m pe dreapta. 
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Varză creaţă 
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Proverb marinăresc:   

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

Marinărind 
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Un tânăr marinar se îmbarcă prima dată pe un petrolier. După 

o săptămână pe vas, întreabă un coleg: 

- Frăţioare, pe vasul ăsta nu avem şi femei? 

- Nu, echipajul este format numai din bărbaţi. 

- Bine şi dacă avem neapărată nevoie de o femeie? 

- Avem un bucătar la care mai apelam din când în când. 

Tânărul se strâmbă şi o lăsă baltă. Revine însă după câteva 

zile: 

- Frate, spune-mi şi mie cum pot să rezolv şi eu treaba cu 

bucătarul? 

- Se rezolvă, dar te va costa. 

- Cât? 

- Cam 400 de dolari. 

- Bine, dar de ce aşa de mult? 

- Pentru că 100 trebuie să o dai căpitanului, fiindcă nu este de 

acord cu treburile astea, 100 trebuie să o dai secundului, fiindcă 

nici el nu e de acord cu asta şi câte 100 trebuie să dai la doi 

mateloţi, fiindcă nici bucătarul nu este de acord cu treaba asta! 

 

  

Doi marinari se certau în incinta unui magazin: 

- Bă, luăm două sau trei? 

- Bă, eu zic să luăm două, că data trecută am luat trei şi ne-a 

rămas una! 

Cei doi cer în cele din urmă: 

- Două bomboane şi şapte sticle de rom! 

 

  

Doi marinari discută: 

- Când cobor pe uscat, în două minute am două femei pe braţe! 

- Nu te cred. Nu există tatuaj aşa rapid! 



 

 235 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

  

Căpitanul îi instruieşte pe marinari: 

- Marinari, puţină atenţie, vă rog! Ţin să vă reamintesc un 

lucru: dacă vom debarca într-o ţară necivilizată, este contra-

indicat să beţi apă, iar dacă vom debarca într-o ţară civilizată, 

este contraindicat să respiraţi aerul. 

 

  

Nevasta unui marinar îi povesti celei mai bune prietene că a 

reuşit să-şi convingă bărbatul să ţină regim. După câteva 

săptămâni, prietena o întreabă: 

- Cum îi mai merge soţului tău? A reuşit să slăbească? 

- Bineînţeles! Ştii tatuajul pe care-l avea pe piept, reprezen-

tând o corabie cu trei pânze? Ei, acum a devenit o bărcuţă! 

 

  

Un pilot, un marinar şi Badea Gheorghe stăteau de vorbă. 

Pilotul spune: 

- Eu, când aterizez, îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. 

Să nu am probleme! 

Marinarul la fel: 

- Când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri! 

Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările: 

- Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme? 

La care el zice: 

- Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam! N-a scăpat niciunul până 

acum! 

 

  

Aceasta e o transcriere a unei convorbiri radiale reale între un 

vas din Armata Statelor Unite şi autorităţile canadiene de coastă 

din Newfoundland în octombrie 1995: 
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AMERICANII: Vă rugăm schimbaţi direcţia cu 15 grade la nord 

pentru a evita ciocnirea. 

CANADIENII: Recomandăm ca voi să schimbaţi direcţia cu 15 

grade la sud ca să evităm ciocnirea. 

AMERICANII: Aici căpitanul vasului Armatei SUA. Repet: 

schimbaţi direcţia. 

CANADIENII: Nu! Repetăm: voi trebuie să schimbaţi direcţia. 

AMERICANII: Aici portavionul Abraham Lincoln, al doilea vas 

ca dimensiune din flota Statelor Unite ale Americii. Ne însoţesc 

trei distrugătore, trei crucişătoare şi numeroase vase de sprijin. 

Cerem să vă schimbaţi direcţia cu 15 grade la nord sau vom lua 

măsuri pentru a garanta securitatea acestui vas. 

CANADIENII: Suntem un far. Voi hotărâţi. 

 

  

Un vas cu marinari a ancorat pe o insulă. Un marinar îl 

întreabă pe un localnic: 

- Sunt rechini pe aici? 

- Niciunul. 

Intră în apă şi simte că se apropie ceva de el. 

- Domnule, aţi spus că nu sunt rechini. 

- Păi, nu sunt fiindcă le e frică de crocodili. 

 

  

La bordul unui vas aflat în larg, izbucneşte un incendiu. Ca să-i 

liniştească pe pasageri, căpitanul le spuse: 

- Nu vă faceţi griji! Este apă destulă! Ajunge pentru toată 

lumea! 

 

  

Un marinar cu harta lumii tatuată pe spate merge la medic: 

- Unde vă doare? 

- În Coasta de Fildeş! 



 

 237 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 



 

 238 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

  

Vasul cu excursionişti, prins de o furtună violentă, era în 

pericol de a se scufunda. Un tânăr care ducea o viaţă mai 

dezordonată e deodată cuprins de remuşcări, îngenunchează pe 

puntea care se clătina îngrozitor, îşi împreunează mâinile şi, cu 

ochii ridicaţi spre cer, se roagă: 

- O, te rog, salvează-ne, Doamne, salvează-ne! Dacă ne cruţi, îţi 

făgăduiesc să mă las de băutură, de jocurile de noroc, de înjurat... 

şi mai făgăduiesc... 

- Stai aşa! îl întrerupse prietena lui. Nu merge prea departe, mi 

se pare că văd un vas de salvare venind spre noi! 

 

  

Căpitanul vasului către marinari: 

- Nu are nimeni un ochean? Şi totuşi, văd că pe fâşia aia de 

pământ se poate întrezări un grup de oameni! 

- Eu văd, căpitane! Am ochi buni. Sunt patru mateloţi şi un şef 

de echipaj care sapă. 

- Bravo, marinare! Dar de unde ştii că este şi un şef de echipaj? 

- El nu sapă, căpitane! 

 

  

Canibalii iau prizonieri trei marinari eşuaţi pe insula lor. 

Căpetenia le spune că, după tradiţia locului, vor fi iertaţi de la 

sacrificare aceia care provin din ţări cunoscute. 

AMERICANUL: SUA! 

CĂPETENIA: Nu cunoaştem, la cazan cu tine! 

FRANCEZUL: Franţa! 

Căpetenia îl trimite la fript. 

ROMÂNUL: România, Ceauşescu! 

Capitanul e foarte bucuros: 

CĂPETENIA: O! Sigur! Eu, Pană de Vultur, prieten cu el, Pană 

de Curent! 
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Două femei: 

- Ştii că m-am măritat? 

- Serios? Cu cine? 

- Cu un marinar. E plecat unsprezece luni pe an. 

- Săraca de tine, cum trebuie să suferi... 

- Nu, o lună trece atât de repede... 

 

  

Un marinar care naufragiase în urmă cu 11 ani pe o insulă 

pustie este în sfârşit salvat. 

- Ai fost singur toţi anii ăştia? 

- Nu, am fost împreună cu încă 20 de oameni din echipaj... 

- Şi cu ce v-aţi hrănit în tot timpul acesta? 

- Ce vreţi să insinuaţi? Nu sunt implicat în dispariţia colegilor 

mei! 

 

  

Un marinar stă în portul Marsiliei şi bea de nu se mai ţine pe 

picioare. Un trecător intră în vorbă cu el: 

- Ştiţi că anual mor peste 10.000 de francezi din cauza 

băuturii? 

- Nu mă interesează! Eu sunt rus... 

 

  

Un vapor era pe punctul de a se scufunda. 

- Mai întâii se salvează femeile şi copiii, strigă căpitanul, 

punându-şi o perucă pe cap. 

 

  

Marinarul plin de tatuaje a suferit o operaţie. 

- Îmi pare rău, tinere, spuse doctorul, dar a trebuit să-ţi 

scufund trei vase de război ca să pot ajunge la apendice. 
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Un marinar se întoarce acasă după trei ani şi îşi găseşte 

nevasta ţinând în braţe un bebeluş. 

- Fii sinceră cu mine şi spune-mi cu care dintre prietenii mei l-

ai făcut? 

- Eee, ia uită-te la el! Ce crezi că numai tu poţi să ai prieteni? 

 

 
 

  

Imediat după ce Titanicul se ciocneşte de aisberg, un tip sare 

repede într-o barcă şi începe să vâslească cu putere. 

- Ce faci omule? ţipă căpitanul. Nu te gândeşti câte femei sunt 

pe vas? 

- Lasă-mă, domnule, zice tipul vâslind mai departe. De sex îmi 

arde mie acum? 
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Căpitanul de pe Titanic îi strânge pe pasageri şi le spune: 

- Am două veşti pentru dumneavoastră: una rea şi una bună. 

Pe care o vreţi prima? 

- Pe cea rea. 

- În două ore, vaporul se va rupe în două şi se va scufunda. 

- Şi cea bună? 

- Vom lua 11 premii Oscar. 

 

  

- Cum e vântul? întreabă căpitanul. 

- E foarte slab, domnule, răspunde cârmaciul. 

- Bine, mergem înainte, iar joi facem la dreapta. 

 

  

Un căpitan de vapor este alertat de secundul său că un vas cu 

piraţi vine înspre ei. El îi spune unui marinar să îi aducă o 

cămaşă roşie. Omul îl întreabă pe căpitan: 

- La ce-ţi trebuie cămaşă roşie? 

La care căpitanul răspunde:  

- Când o să sângerez, vreau ca voi, marinarii, să nu mă vedeţi 

ca să nu vă descurajaţi. 

Până la urmă i-au învins pe piraţi. 

A doua zi căpitanul este alertat că 50 de nave cu piraţi vin 

înspre ei. Căpitanul urlă:  

- Aduceţi-mi pantalonii maro! 

 

  

Două neveste îşi conduc soţii marinari: 

- Tu, mie îmi convine, sunt liberă, când vine acasă e pasional, 

atent în bani. 

- Mie nu-mi convine că prin porturi îşi face de cap. 

- Da, tu, dar tot cu gândul la noi. 
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Un marinar naufragiat de ani de zile pe o insulă pustie vede 

într-o zi, cu mare încântare, o navă în depărtare şi o barcă 

apropiindu-se de ţărm. Nu după mult timp, barca ajunge la el, iar 

unul din ofiţeri îi înmânează bietului naufragiat un teanc mare 

de ziare şi-i spune: 

- Căpitanul vrea să citeşti toate ziarele astea şi apoi să ne 

anunţi dacă mai vrei să fii salvat. 

 

  

Căpitanul unui vapor care se scufunda strigă disperat: 

- Este cineva pe acest vapor, care ştie să se roage cu credinţă? 

- Eu! 

- Perfect, pentru că avem cu o vestă de salvare mai puţin. 

 

  

Doi naufragiaţi au reuşit cu greu să ajungă pe o insulă pustie. 

- Suntem pierduţi! 

- Nu-ţi face griji, ne găsesc ei! 

- Crezi? 

- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de dolari! 

 

  

Un marinar se întâlneşte cu un pirat: 

- Vai, dar ce este ăla? întreabă marinarul. 

- E un picior de lemn. L-am pus după o bătălie cu vikingii. 

- Dar urechea de plastic de unde o ai? 

- De la o bătălie cu alţi piraţi. 

- Dar ochiul de sticlă? 

- Păi, eram pe vapor, mă odihneam, după o luptă cu nişte 

marinari, când un pescăruş s-a găinăţat pe ochi. 

- Şi pentru asta ţi-ai pus ochi de sticlă? 

- Da. Era prima zi când aveam carligul la mână... 
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Era odată un mare pirat şi acest pirat se distra punând 

întrebări încuietoare tuturor căpitanilor de pe vasele cucerite. 

Într-o zi, întâlneşte o navă franceză şi, după ce o cucereşte, îl 

întrebă pe căpitan: 

- Auzi căpitane, dacă-ţi dau două pachete de ţigări, tu câte ai fi 

în stare să fumezi? 

- Unul, răspunse acesta înspăimântat. 

- Mâine vei fi decapitat, răspunse marele pirat. 

A doua oară piratul întâlni o navă britanică. 

- Căpitane dacă îţi dau 3 sticle de whisky, tu câte ai vrea să bei? 

- Două, răspunse acesta. 

- Vei fi şi tu decapitat, nu ai dat un răspuns corect. 

A treia oară întâlneşte o navă fără drapel şi, după ce o 

cucereşte, întreabă unde e căpitanul, căci acesta nu participase 

la luptă. Un prizonier îi spune că e beat în magazia corabiei. 

Ducându-se acolo, piratul îi spune: 

- Măi căpitane, să ştii că ţi-am cucerit corabia, ţi-am luat 

comorile, oamenii tăi sunt prizonieri acum...  

- Hâc, măi, să ştii că-mi eşti simpatic! 

- Uite, căpitane am aici un pachet de ţigări, dacă ţi-l dau, tu 

câte ţigări fumezi? îl întreabă piratul. 

- Hâc, două, că am şi eu unu, spune căpitanul scoţând un 

pachet din buzunar. 

- Bravo, căpitane! Dar dacă îţi dau două sticle de whisky, tu 

câte bei? 

- Trei, că am şi eu una la mine! zice căpitanul. 

- Dar uite că am aici trei neveste. Cu câte ai putea să faci 

dragoste?  

Căpitanul zice tacticos: 

- Patru. 

- Cum căpitane, că sunt numai trei? 

- Păi nu ţi-am spus că-mi eşti simpatic! 
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Stewardul merge la căpitan: 

- Căpitane, avem un pasager orb la bord. Ce să facem cu el? 

- Aruncaţi-l imediat peste bord! 

După 10 minute stewardul: 

- Căpitane, ce să facem cu câinele? 

 

  

După trei zile pe mare, un marinar al unui vas de pescuit 

găseşte în cală o tânără care se ascunsese acolo. O scoate dintre 

parâme şi îi zice: 

- Şi acum ce să fac cu tine? 

La care ea răspunde râzând: 

- Se vede că nu eşti de prea mult timp marinar! Sau?... 

 

  

La centrul de comandă al unui transatlantic îl cheamă căpi-

tanul pe secund şi-i zice: 

- Secundule, tu vezi ce-i în faţa noastră? E un aisberg. Ei bine, 

în curând ne lovim de el şi ne scufundăm. Aşa că, fii tu bun şi du-

te la pasageri şi pregăteşte-i. 

Se duce secundul în sala unde se distrau pasagerii: 

- Stimaţi pasageri, căpitanul şi cu mine am hotărât să facem un 

pariu să vă distrăm. Eu zic că dacă dau cu penisul de masă, se 

crapă vaporul în două. Pasagerii fac pariurile. 

- Acum vedeţi masa asta? Fiţi atenţi! 

Se duce secundul la o masă, îşi scoate penisul şi dă cu el de 

masă. Vaporul se crapă şi se scufundă. Peste câteva momente, în 

barca de salvare, căpitanul cu secundul: 

- Să trăiţi, domnule căpitane, am îndeplinit sarcina, i-am 

distras pe pasageri. 

- Dar ce ai făcut, că eu am reuşit să ocolesc în ultimul moment 

icebergul? 



 

 246 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

  

Naufragiază o corabie. Un pasager se apropie înot de căpitan 

şi-l întreabă: 

- Căpitane, cât avem de înotat până la cel mai apropiat 

pământ? 

- Trei kilometri. 

- În ce direcţie? 

 

  

Un marinar român, după şase luni de stat pe mare, ajunge într-

un port în Italia. Întreabă repede prin port unde găseşte un 

bordel, află răspunsul, se suie în taxi şi ajunge în zece minute la 

recepţia bordelului. Matroana, amabilă, îl întreabă cu ce îl poate 

ajuta. 

- Sunt pe mare de şase luni! Vreau una bună care să ţină că am 

de lucru! 

- Ia această cheie, etajul 1, camera 15, este dezbrăcată, cu 

picioarele desfăcute şi întinsă pe pat. 

Fuge marinarul pe scări, intră în cameră, dă de femeie, se 

dezbracă şi trece la fapte. După 15 minute, tipei începe să-i 

curgă nasul. 

- Şterge-te la nas! îi spune marinarul. 

Tipa nu răspunde.  

- Şterge-te la nas! îi spune iar marinarul. 

Tipa nu răspunde nici acum. Scoate omul batista lui şi o şterge 

la nas. După încă 10 minute, iar îi curge nasul. 

- Şterge-te la nas! îi spune iar marinarul. 

Tipa nu răspunde. Scoate revoltat batista şi îi şterge din nou 

nasul. Faza se repetă după 10 minute, marinarul îi spune să-şi 

şteargă nasul, dar tipa nici nu se mişcă. 

Coboară românul revoltat la recepţie şi îi spune matroanei 

păţania. Matroana înţelege şi îşi cheamă un ajutor: 

- Carlo, vezi că la etajul 1, camera 15 s-a umplut manechinul! 
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Examen de absolvire la Academia de Marină: 

- Ce faci dacă în faţa navei vine un uragan straşnic, chiar când 

eşti aproape de ţărm? 

- Arunc imediat ancora, domnule comandant. 

- Şi dacă vine un alt uragan din spate? 

- Arunc din nou ancora, domnule. 

- Şi dacă vine altul de la tribord? 

- Ordon aruncarea ancorei... 

- Şi de unde naiba ai atâtea ancore? 

- Dar dvs. de unde aţi făcut rost de atâtea uragane? 

 

  

Ana-Maria se află într-o croazieră. E tânără şi frumoasă. 

Admiră frumuseţile naturii şi ţine un jurnal de călătorie. 

Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat. 

Ziua a doua. Căpitanul s-a uitat lung la mine. Se pare că îi plac. 

Ziua a treia. Căpitanul mi-a făcut o declaraţie de dragoste. 

Ziua a patra. Mi-a spus că dacă-i resping dragostea va scufunda 

vasul cu 400 de călători la bord. 

Ziua a cincea. Am salvat viaţa a 400 de oameni. 
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Undeva în ocean, un vapor trece pe lângă o insulă, pe care stă 

un tip cu barbă care tot sare şi strigă. 

- Cine e omul acela?, întreabă o doamnă pe căpitan. 

- Nu ştiu, dar de câte ori trecem pe lângă această insulă, el 

începe să-şi iasă din minţi. 

 

  

Bulă vrea să se înroleze în marină. Comandantul îl întreabă: 

- Bulă ştii să înoţi?  

- Dar ce, nu este vapor?, întreabă Bulă. 

 

  

Se adună o comisie internaţională să stabilească cei mai tari 

marinari. Vin trei echipe: cea americană cu marinarul John, cea 

rusă cu Ivan şi cea română cu Ion. 

- Bun! Hai să vedem ce ştiu să facă! zice comisia. 

Primii sunt americanii. Şeful delegaţiei îi comandă lui John: 

- John, sari în apă şi adu un rechin! 

Sare John în apă, se întoarce fără o mână, dar aduce rechinul. 

- Aaaaa! Asta e mizilic! zic ruşii. Ia fiţi atenţi la Ivan! 

- Ivane, sari în apă şi adu doi rechini! 

Sare Ivan, se întoarce fără o mână şi fără un picior, dar aduce 

doi rechini.  

La care şeful delegaţiei române spune: 

- La noi, chestia asta cu prins rechini e treabă de muieri... 

- Cum aşa? întreabă comisia. 

- Fiţi atenţi aici! zice şeful delegaţiei române şi se întoarce spre 

Ion zicând: 

- Ioane, sari în apă şi adu trei rechini! 

Se uită Ion la el, îl măsoară din cap până în picioare, după care 

spune: 

- Să sară mă-ta, bă! 
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 Fotbalisme 
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Antrenorul naţionalei de fotbal a României, după 1-4 cu 

Luxemburg a declarat: "Am jucat cu o echipă nouă, adversarii se 

cunoşteau între ei." 

Devine tot mai clar că fotbaliştii noştri au nevoie nu de 

antrenor, ci de câte un cont de Facebook. 

 

  

Gigi Becali este întrebat: 

- Câinele dvs. este de rasă pură? 

- Pură. 

- Are şi arbore genealogic? 

- Nu e nevoie, îl foloseşte pe cel din curte! 

 

  

Se duce un dinamovist la psiholog şi începe să povestească: 

- Domnule doctor, am fost recent în Africa de Sud şi am avut 

ghinionul să fiu prins de o gorilă uriaşă. Nici nu vă daţi seama ce 

clipe am trăit după aceea. Am fost violat trei zile de acea gorilă 

uriaşă. Seara nici nu mai pot să dorm când mă gândesc... 

- Vă înţeleg, domnule, vă este greu... 

- Sigur că este greu... eu aici şi el în Africa de Sud... 

 

  

Cică mergea Borcea cu Bentley-ul pe stradă şi la un moment 

dat îi apare în faţă o turmă de oi. Nu mai are timp să frâneze, dă 

peste una şi îşi strâmbă maşina. Supărat, se dă jos şi îl vede la 

marginea drumului pe Becali care păzea oile. Nervos, se duce la 

el şi îi spune: 

- Mă, ai grijă pe unde îţi laşi oile că poate îţi fut una!  

La care Becali îi răspunde: 

- Poţi să le fuţi pe toate, că eu doar le păzesc! 
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Piţurcă explică de ce vrea să-l ia pe Tănase titular la naţională: 

- Nu mă las până nu luăm bătaie şi de la Andorra! 

 

  

Q: Cine bate la meciul Petrolul – Steaua? 

A: Martinovic! 

 

  

Q: De ce îşi trimite NASA astronauţii să se antreneze în Ştefan 

cel Mare? 

A: Pentru că este singurul loc din lume fără pic de atmosferă! 

 

  

Incidente la ultimul meci al Rapidului:  

Din cauza sărăciei, jucătorii s-au bătut care să ia moneda 

aruncată de arbitru! 

 

  

După meciul de fotbal Steaua – Stuttgart, a doua zi de 

dimineaţă, îi spune soţia lui Gigi Becali: 

- Trezeşte-te, că-i deja 6! 

Sare Gigi ca ars: 

- Cum, ne-au mai dat unul? 

 

  

Un stelist găseşte o lampă, o freacă şi din ea iese un duh. 

- Acum, că am ieşit trebuie să-ţi îndeplinesc o dorinţă. 

- Vreau ca fratele meu, care este retardat, să redevină normal. 

- Nu cred că pot. 

- Atunci, vreau ca Steaua să câştige Champions League. 

Duhul se freacă pe cap: 

- Hmm, şi cum zici că îl cheamă pe fratele tău? 
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- Trebuie să luptăm ca nişte zmei, zice noul antrenor, către 

echipa care tocmai retrogradase. Vom fi nişte fiare, nimeni nu va 

trece de noi. Tu de colo, cum te cheamă? 

- Mielu. 

 

  

Cristi Borcea se duce la doctor să afle ce e în neregulă cu el. 

− Problema ta este că eşti gras, spune doctorul. 

− Aş vrea şi o a doua opinie, zice Borcea. 

− Bine, eşti şi urât, îi răspunde doctorul. 

 

  

Cică intră Borcea în vestiar la Dinamo înaintea marelui meci: 

- Băieţi, astăzi e ziua mea de naştere! Faceţi-mi un cadou 

frumos şi câştigaţi şi voi meciul ăsta! 

- Prea târziu, nea Borcea, ţi-am luat deja o cravată. 

 

  

De ce nu a dat gol România în meciul cu Olanda?  

Piţurcă striga: 

- Trage, Mutule! 

Mutu i-a răspuns: 

- Nu, că m-am lăsat! 

 

  

Q: De ce nu renunţă Răzvan Lucescu la scaunul de selecţioner 

al echipei naţionale de fotbal a României? 

A: S-a lipit cu super glue. 

 

  

Site-ul preferat al steliştilor, după înfrângerea cu 5 - 0, din 

Israel, cu Maccabi Haifa, este Hi5. 
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Un dinamovist merge, împreună cu câinele său, într-un bar, 

pentru a vedea un meci de campionat al favoriţilor. La fiecare 

gol al roş-albilor, patrupedul schelălăia de mama focului, se 

ridica în două labe şi ţopăia, dădea din coadă, sărea bucuros pe 

masă, făcea tumbe. 

Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpânului: 

- Domnule, incredibil ce câine ai! N-am mai văzut aşa ceva! 

Dar, spune-mi şi mie, dacă se bucură la modul ăsta la un meci de 

campionat, cum se manifestă în Liga Campionilor? 

Omul îi răspunde: 

- Nu ştiu, că îl am doar de 15 ani! 
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Becali aude de un jucător super bun, undeva prin Afghanistan. 

Se duce acolo, îl vede, e mulţumit, face un contract cu el şi-l 

aduce la Steaua. 

Derby, Steaua-Dinamo, minutul 70. Dinamo conduce cu 2-0. 

Becali, disperat, face o schimbare şi îl introduce pe afghan în 

teren. 

Afghanul e super tare, înscrie trei goluri şi Steaua câştigă, la 

limită. 

Fericit, afghanul pune mâna pe telefon şi o suna pe maică-sa: 

- Alo? Mamă, a fost incredibil, am marcat trei goluri! Am 

câştigat, toată lumea mă iubeşte! 

Maică-sa, furioasă, la telefon: 

- Da, sigur, e minunat. Acum să-ţi zic cum a fost ziua noastră... 

Taică-tău a fost jefuit pe stradă, soră-ta a fost violată, eu am fost 

bătută şi scuipată pe stradă, iar fratele tău s-a înhăitat cu unii şi 

a fost arestat pentru droguri! 

Afghanul răspunde trist: 

- Vai, mamă, îmi pare atât de rău... 

- Îţi pare rău? E numai vina ta că ne-am mutat la Bucureşti! 

 

  

Gigi Becali, beat, trece prin faţa stadionului Dinamo. Un poliţist 

îl opreşte şi îi zice: 

- Domnu' Becali, vă rog să plecaţi că nu sunteţi bine primit în 

această zonă. 

Gigi răspunde supărat: 

- Bă, tu vrei să cumpăr tot Dinamo? Iau şi stadionu' şi echipa şi 

pe Borcea... pe toţi bă, pe toţi!  

Intervine soţia lui Becali: 

- Domnu' poliţist, vă rog să îl scuzaţi pe soţul meu! Aşa face el 

la beţie, cumpără toate mărunţişurile... 
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Antrenorul Olandei îşi anunţă jucătorii că vor juca un meci 

contra României. Nimeni nu are chef, şi la un moment dat 

portarul Van der Sar zice: 

- Băieţi, uite ce zic eu… Joc eu singur contra României şi voi 

mergeţi într-un club, ok? 

Toţi sunt de acord. La un moment dat, deschid TV-ul şi ce văd: 

1-0 pentru Olanda, gol Van der Sar în minutul 5! Toţi, veseli, 

opresc televizorul şi iar se pun pe băute. La capătul celor 90 de 

minute, deschid din nou televizorul şi... România 1 - Olanda 1, 

gol Mutu, minutul 90. Fug toţi la stadion şi la vestiare îl găsesc 

pe Van der Sar, disperat, cu capul în mâini... 

- Ce s-a întâmplat? 

- Băieţi, îmi pare sincer rău, am fost eliminat în minutul 6... 

 

  

Purtătorul de cuvânt al Guvernului: 

- Stimaţi ziarişti, pentru că aveţi tendinţa să prezentaţi doar 

aspectele negative ale guvernării noastre, astăzi am venit să vă 

prezint un rezultat pozitiv! Este vorba despre buletinul de 

analiză anti-doping al fotbalistului Mutu! 

 

  

Într-o duminică la slujbă, Gigi Becali stătea liniştit, ascultând 

preotul. La un moment dat, se aude din spate: 

- Pss, Gigi… Gigiiii… Aici în spate mă! 

Era Iisus Hristos de pe cruce care îi zice: 

- Auzi, scoate-mi şi mie cuiul din mâna stângă! 

Zis şi făcut, după care Gigi se aşează la locul lui în biserică. 

La 10 minute se aude din nou glasul lui Iisus. Îi cere lui Gigi să 

îi scoată şi celălalt cui din mâna dreaptă. Gigi îi scoate şi celălalt 

cui, se aşează, iar după cinci minute se aude iar glasul lui Isus: 

- Gigi Becali pleacă din Ghencea!, în timp ce aplauda din palme. 
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Q: De ce credeţi că s-a stricat gazonul la Steaua? 

A: Pentru că din cauza crizei, Becali a concediat oile care 

fertilizau gazonul. 

 

  

Finala Campionatului Mondial de fotbal. Toate locurile sunt 

ocupate, în afară de unul. Apare un tip şi-l întreabă pe cel care 

stătea lângă: 

- E liber? 

- Da, răspunde tipul. 

- Nu pot să cred... cât de nebun trebuie să fii să ai un asemenea 

loc şi să nu vii la meci! 

- Adevărul e că şi locul ăsta e al meu, spune cel de alături. 

Trebuia să vin cu soţia mea, am fost la toate campionatele 

începând din 1982, de când suntem căsătoriţi. Din păcate, ea a 

murit. 

- Şi nu aţi găsit pe nimeni să vă însoţească, un prieten, un 

vecin? 

- Nu, sunt toţi la înmormântare... 

 

  

Becali îi anunţă pe fotbalişti: 

- Sâmbătă seara, să veniţi pregătiţi, pentru că mergem la 

"Nunta lui Figaro". Aţi înţeles? 

Se prezintă steliştii, sâmbătă seara, îmbrăcaţi la patru ace, cu 

cadouri şi cu flori de nuntă la rever. La care Becali: 

- Mă, da’ tolomaci mai sunteţi! Mergem la "Nunta lui Figaro", la 

spectacol, nu la chef sau distracţie la care vă stă vouă mintea!  

La care unul dintre fotbalişti: 

- Domn' patron, nu râde de noi, că nici noi n-am râs de 

dumneata acum o lună când v-am invitat la "Lacul Lebedelor" şi 

aţi venit în cizme, cu undiţă şi mincioc! 
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Mare tragedie. După un oribil accident de autocar, întrega 

echipă de fotbal a României ajunge în faţa porţii Raiului. 

- Doamne, zice Sfântul Petru, eu zic să-i primim pe toţi. 

- Eu cred că glumeşti! I-am auzit mereu înjurând. 

- Au înjurat, Doamne, dar nu au bătut pe nimeni. 

 

  

Alungaţi de la peluză, suporterii Stelei au pus detectivi pe 

urmele lui Becali. Discuţie la Tribuna 1: 

- Unde e Jiji, mă? întreabă primul spectator pe cel din dreapta 

sa. 

- Unde e Jiji, mă? întreabă al doilea… şi tot aşa până la capăt. 

Ultimul de pe bancă se întoarce şi răspunde: 

- Nu ştiu! 

Se întoarce şi următorul: 

- Nu ştiu!... şi tot aşa înapoi până la primul. 

La care acesta strigă furios: 

- Mai împrăştiaţi, măi... mai împrăştiaţi! 

 

  

Gigi Becali îl achiziţionează pe albanezul autopropus şi, ca un 

profesor în fotbal, dă explicaţii reporterilor pentru gestul său 

surprinzător: 

- Măi papagalilor... doar ştiţi că eu mânuiesc echipa asta ca pe 

telecomanda de la televizor! Cu Nicoliţă fundaş, Steaua avea 

doar culoare, aşa că l-am adus pe albanez să aibă şi contrast! 

 

  

Meci România - Rusia. Câştigă România. Băsescu primeşte o 

telegramă de la ruşi: "Aţi câştigat! Stop. Felicitări! Stop. Petrol. 

Stop. Gaze. Stop." 
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Alungat de suporterii din Ghencea, Becali se strecoară într-o 

misiune umanitară în Africa organizată de Parlamentul 

European. 

Din nenorocire, toţi sunt capturaţi de un trib de canibali care îi 

leagă cu mâinile la spate şi îi aşează pe fiecare în faţa câte unui 

cazan.  

Bucătarul şef îi interoghează înainte despre studiile pe care le-

au făcut: unul era scriitor, altul filozof, medic, cercetător, etc. 

Trece studiile fiecăruia pe o hârtie şi le-o lipeşte pe spate.  

Ajuns în faţa lui Becali, îi pune aceeaşi întrebare, la care acesta 

răspunde: 

- Ştiţi, eu nu am prea multe studii, dar am în schimb şcoala 

vieţii!  

Bucătarul umple de zor cu o grămadă de date foile dintr-un 

carneţel. Gigi, nedumerit, îl întreabă: 

- Nu înţeleg toată această tevatură dacă tot o să sfârşim 

mâncaţi... şi mai ales de ce în cazul meu aţi umplut atâtea pagini? 

- Vedeţi, astăzi avem creier în meniu şi în cazul dumnea-

voastră trebuie să adăugăm o grămadă de condimente! 

 

  

Unui bătrân suporter rapidist i-a sunat ceasul. Pe patul morţii 

el îşi cheamă fiul şi-i zice: 

- Fiule, îţi las ca moştenire abonamentul meu la tribuna 0. 

- Da, tată... 

- Vreau, în schimb să-mi cumperi un abonament la meciurile 

din Ghencea, iar pe ultimul drum să-mi înveleşti coşciugul în 

steagul Stelei. 

- Dar tată, toată viaţa ai fost devotat Rapidului, de ce te 

schimbi acum pe patul de moarte? 

- Dă-i naibii! Decât să moară unul de-ai noştri, mai bine unul 

de-al lor! 
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Gigi Becali vinde tot şi în final dă faliment. Rămas pe drumuri 

după ce îl lasă şi nevasta, singura lui sursă de venituri, religios 

cum îl ştim, îi rămâne ca de Sărbători să umble cu Steaua să mai 

adune ceva bani. 

Noaptea, amărât, se întâlneşte cu un grup de suporteri stelişti 

care umblau prin Ghencea cu capra. 

Unul îi zice: 

- Hai, măi Jiji, să facem schimb: dă-ne nouă Steaua şi noi îţi 

dăm capra asta să umbli cu ea, poate ai mai mult noroc. Dă şi 

lapte, mai faci o brânză, nu cere mult de mâncare... 

Fac schimbul şi spre dimineaţă se întâlnesc din nou. Jiji arată 

mai amărât ca înainte şi e fără capră.  

Suporterii îl întreabă: 

- Unde e capra, Jiji? 

- Ei, am trecut prin Groapă şi mi-au mâncat-o Câinii! 
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Gigi Becali, Adrian Porumboiu şi Mircea Sandu se duc în vizită la 

Dumnezeu. Profitând de această ocazie, fiecare cere să poată pune 

câte o întrebare. 

Primul, ca de obicei, e Becali: 

- Doamne, când va mai câştiga Steaua UEFA Champions League? 

La care Dumnezeu îi spune: 

- Exact peste 75 de ani. 

Becali începe să plângă. Dumnezeu îl întreabă: 

- De ce plângi, în loc să fii fericit? 

- Păi, eu pe atunci nu am să mai fiu... 

Urmează Porumboiu şi pune cam aceeaşi întrebare: 

- Doamne, FC Vaslui când va câştiga UEFA Champions League? 

Dumnezeu răspunde: 

- Exact peste 125 de ani. 

Şi începe şi Porumboiu să plângă: 

- Păi, Doamne, eu pe atunci nu am să mai fiu... 

Vine şi rândul lui Mircea Sandu: 

- Doamne, când va câştiga România Campionatul Mondial de 

fotbal? 

Din acel moment, începe Dumnezeu să plângă în hohote. Sandu îl 

întreabă: 

- De ce plângi? 

La care Dumnezeu îi răspunde în hohote: 

- Păi, eu pe atunci nu o să mai fiu… 
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După jucători, şi arbitrii din Liga I se plâng că Dinamo nu i-a 

mai plătit de câteva luni bune. 

 

  

Cu două ore înaintea meciului, portarul Lobonţ este întrebat 

de presa italiană: 

- De care dintre aceşti formidabili atacanţi vă temeţi? Toni, Del 

Piero sau Cassano? 

Lobonţ răspunde prompt: 

- Nu mă tem de ăştia, mie de Bănel mi-e frică! 

 

 
 

  

Intră Pițurcă într-un magazine de aricole sportive: 

- Domnule, eu am de antrenat o selecționată pentru 

campionatul mondial și aș vrea să cumpăr niște mingi de 

baschet, patine, căşti pentru hochei, bâte de baseball, mese de 

tenis, croşe de golf, mănuși de box și alte echipamente. 

- Dar ce selecționată antrenați, ce sport practică? 

- Asta vreau și eu să aflu… 
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Sfaturile lui Lăcătuş pentru Bănel Nicoliţă: 

 Nu te întorci în jumătatea noastră de teren 

decât când e absolut necesar. 

 E obligatoriu să te întorci în jumătatea 

noastră de teren, în momentul în care 

schimbăm porţile. 

 Porţile se schimbă într-un meci cel puţin o 

dată, nu te lăsa păcălit! 

 Nu ai cum să-ţi dai seama care e poarta 

adversarului, deci trebuie să întrebi. 

 Nu-l întreba pe Neşu dacă se ţine de 

glume. 

 Nu lovi mingea în cazul în care adversarul 

face pressing sau tribunele cântă. 

 Aleargă tot meciul şi intră în teren doar 

când îţi spun eu. Poţi să deschizi şi ochii. 

 Dacă e necesar să atingi mingea, roagă-i pe 

Goian şi Ghionea să facă zid. 

 Tu vei antrena portarii în secţiunea de 

“Atenţie distributivă şi capcane de joc”. 
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Noul regulament UEFA aplicat echipelor româneşti în cupele 

europene: 

Art. 1 Pentru a exista un deplin echilibru valoric în teren, noi 

vom juca în 18 şi vom avea dreptul la 6 schimbări. 

Art. 2 Jucătorii noştri se vor echipa la fel ca adversarii, 

derutându-i complet. Totodată, vom avea din start justificări 

pentru pasele greşite date la adversar. 

Art. 3 Adversarii vor juca desculţi pentru a nu periclita prin 

tăria şuturilor integritatea corporală a portarului nostru şi chiar 

a organelor de ordine. 

Art. 4 Atingerea mingii cu mâna, capul sau piciorul de către 

jucătorii echipei adverse va fi considerată henţ şi tratată ca 

atare. 

Art. 5 Pentru noi nu va exista noţiunea de henţ, iar mingea va 

fi prevăzută cu mânere spre a facilita driblingurile cu mâna. 

Art. 6 Portarul nostru va purta un echipament larg în care să 

încapă şi rezerva sa, astfel încât unul va apăra o parte a porţii, 

celălalt alta. 

Art. 7 Portarul lor - pe toată durata partidei - va apăra într-un 

picior, cu o mână la spate şi legat la ochi. 

Art. 8 Formaţia noastră va juca studiatul sistem "n-o atinge că 

te frige", contracarându-l pe al lor "bagă-l pe fazan la mijloc". 

Art. 9 Adversarilor noştri la trei goluri înscrise li se va marca 

un punct pe tabela de scor, iar nouă ni se va socoti gol după 

fiecare două outuri şi două faulturi realizate. 

Art. 10 Fiecare gol marcat de adversari se va solda cu 

eliminarea autorului acestuia din teren, pe motiv de 

destabilizare a echilibrului de pe tabela de marcaj. 

Art. 11 Dacă va fi cazul, vom executa lovitura de 11 metri, de la 

4 metri, iar portarul lor va apăra stând într-o mână (pe cealaltă 

ţinând-o la spate conform unui articol precedent), în afara 

cadrului porţii. 
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Art. 12 Noi vom executa cornerul din interiorul careului de 6 

metri advers. Ei nu-l vor executa deloc, oferindu-ne mingea din 

spirit de fair-play. 

Art. 13 Arbitrul de centru va urmări cu atenţie jocul, astfel 

încât la trei pase consecutive legate de adversari va fluiera joc 

pasiv, acordându-ne lovitură liberă directă de la 16 metri. 

Art. 14 Loviturile libere, directe sau indirecte, le vom executa 

fără zid, faze în care cei 10 jucători de câmp ai echipei adverse 

vor sta aliniaţi pe linia de centru a terenului urmărind 

frumuseţea fazei şi strigând portarului lor diferite expresii de 

încurajare, după bunul lui plac. 
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Art. 15 În minutul 90, arbitrul principal ne va acorda o lovitură 

de pedeapsă pe care, pentru siguranţă, o va executa tot el. 

Lovitura se va repeta până va înscrie. 

Art. 16 După încheierea jocului, echipa adversă se va alinia în 

faţa unui zid. Pentru calmarea spiritelor, membrii galeriei 

noastre vor avea dreptul la un număr nelimitat de şuturi la zid. 

Arbitrul şi observatorul UEFA vor asista la trageri legaţi la ochi 

şi ascultând la căşti celebrul hit "E bine, bine!". În caz că şuturile 

sunt slabe, se va folosi un tanc cu muniţie de război. 

 

 
 

 

  

Gigi Becali în biserică. Se aude o voce: "Gigi, Gigi!". 

Becali: "Cine-i?". 

  

  

Q: Cum se numeşte Gigi Becali călare? 

A: Călăreţul fără cap… 
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Gică Hagi şi Gică Popescu s-au hotărât că le-a ajuns atâta 

politeţe şi s-au săturat că toată lumea le cerea mereu autografe. 

S-au hotărât într-o zi să se mascheze, să nu-i mai cunoască 

lumea. Se duce Hagi, îşi pune o barbă falsă, îşi desenează nişte 

riduri pe faţă, iar apoi merge la prima babă care trecea pe acolo 

şi îi zice: 

- Babo, mă cunoşti? 

- Da, eşti Hagi. 

Nervos, acesta stă două săptămâni fără mâncare, slăbeşte, îşi 

pune o fustă, iar acum arată ca o femeie. Se duce din nou la babă: 

- Babo, mă cunoşti? 

- Da, eşti Hagi. 

Acesta, şi mai nervos, se duce şi se aruncă într-o prăpastie, îşi 

rupe o mână şi un picior. Merge iar la babă: 

- Babo, mă cunoşti? 

- Da, eşti Hagi. 

- Dar cum de mă recunoşti? 

- Păi, eu sunt Gică Popescu... 

 

  

La poarta Raiului bate cineva, foarte insistent. 

- Cine-i? întreabă Sfântu Petru, nemulţumit. 

- Eu, Gigi Becali! 

- Şi ce vrei? 

- Ce vrea toată lumea: să intru în Rai. 

- Bine, urcă pe cântar. Văd că ai construit biserici, ai dat de 

pomană, i-ai ajutat pe săraci. Dar, ia spune, de câte ori ţi-ai 

înşelat nevasta? 

- De vreo o sută de ori! 

- Bine, hai, treci în Rai. 
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Nu se aşează bine paznicul porţilor, că se aud iar bubuituri 

puternice. Sfântul se scoală nemulţumit, deschide poarta brusc 

şi îi apare în fata Adrian Mutu. 

- Ce vrei, mă, prăpăditule? 

- Să intru în Rai, că mi-a venit vremea... 

- Ai vândut meciuri, ţi-ai trădat colegii, dar ai băgat şi goluri 

destule. Ia spune, de câte ori ţi-ai înşelat nevasta? 

- De vreo trei sute de ori. 

- Bine, treci şi tu în Rai. 

Un contabil, care aştepta să-i vină rândul, îşi freca mâinile: “Eu 

sigur intru în Rai, dacă şi păcătoşii ăştia au reuşit...” 

- Ia zi, mă, tu de câte ori ai făcut-o? 

- Niciodată. 

- Cum, niciodată? 

- Niciodată, abia dacă m-am culcat din când în când cu 

nevastă-mea! 

- Marş în iad! 

- Cum aşa? I-ai primit în Rai pe păcătoşii aceia şi pe mine nu? 

- Noi iertăm păcatul, dar nu iertăm prostia! 
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Gigi Becali a fost de trei ori pe Lună. O dată cu oile la păscut, o 

dată cu Steaua în deplasare, şi o dată cu Rădoi când era mic. 

 

 

  

La o inspecţie, învăţătoarea le arată copiilor fotografii cu 

personaje cunoscute. Arată poza lui Lăcătuş: 

- Cine e acesta? 

Ionel ridică mâna: 

- Lăcătuş! 

- Bravo, dar acesta?  

Arată poza lui Hagi. 

- Hagi, strigă Ionel. 

- Bravo, văd că te descurci bine! 

Învăţătoarea le arată poza lui Ceauşescu. Nimeni nimic. 

- Nu se poate să nu îl cunoaşteţi! Nici tu, Ionel, nu ştii? 

- Nu, că pe ăştia de la Craiova nu-i cunosc. 

 

  

După terminarea meciului cu Real, vine Becali la vestiar şi-l ia 

la rost pe Nicoliţă! 

- Bă, ce ne-ai făcut hahalero? 

- Ce să fac… Mi-au promis ăştia de la Real că, dacă dau un gol, 

mă iau la ei în echipă! 

- Păi, bine mă… eu îţi dau banii mei, încrederea mea, te bag în 

familia mea şi tu mă lucrezi pe la spate! 

- După gol, a venit Beckham la mine şi mi-a zis că am greşit 

poarta! 
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Preoţisme 
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SUB SUTANĂ 

O femeie tânără, extrem de atractivă, ia avionul spre casă din 

Elveţia. În avion, alături de ea, ia loc un preot, căruia tânăra i se 

adresează imediat: 

-  Mă scuzaţi, părinte, mi-aţi face un mare serviciu? 

-  Desigur, copila mea, cu ce te-aş putea ajuta? 

-  Mi-am cumpărat un epilator electric excelent; am 

plătit foarte mult pentru el. Depăşeşte cu mult limita de 

valoare a scutirii de vamă şi mă tem că mi-l confiscă. 

Dar dumneavoastră, părinte, aţi putea să-l treceţi la 

vamă ascunzându-l sub sutană… 

-  Cu adevărat, aş putea să-l trec, dar te previn că încă 

niciodată n-am fost în stare să mint… 

-  Dar dumneavoastră aveţi o faţă atât de cinstită, încât 

nu vor întreba nimic, spuse tânăra şi dădu epilatorul 

preotului. 

După aterizare, la vamă: 

-  Părinte, aveţi ceva de vămuit?, întreabă ofiţerul 

vamal. 

-  Din creştet până la brâu, n-am nimic de vămuit, fiule. 

Acest răspuns bizar trezeşte suspiciunea vameşului, aşa că 

întreabă mai departe: 

-  Şi sub brâu? 

-  Păi, am ceva magnific făcut pentru a servi femeilor, 

dar nu a fost folosit încă niciodată. 

-  În regulă, treceţi!, spuse vameşul râzând cu lacrimi. 

 

RĂSPUNSUL 

Un pustnic creştin, îmbrăcat în zdrenţe, cu picioarele 

însângerate de pietre şi spini, cu mintea încinsă de soare, alerga 

fără oprire prin nisipul deşertului şi striga în cele patru zări: 

-  Am răspuns! Am răspuns! Cine are o întrebare? 
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MAZĂREA EVREIASCĂ 

Un sat din Ardeal. Toţi locuitorii români, un singur evreu. Vine 

preotul la Iţic şi-i spune: 

-  Iţic, am venit să te botez român. 

-  Bine, părinte. 

Preotul îl udă de trei ori cu apă.  

-  Te botez Ion. 

Toate bune, până în postul Crăciunului, când femeile satului 

anunţă preotul că din curtea lui Ion vine un miros persistent de 

friptură. Se duce preotul să verifice. 

-  Ioane, ce găteşti? 

-  Mazăre, părinte. 

Preotul verifică tigaia, unde era o bucată mare de friptură de 

porc. 

-  Dar bine, Ioane, asta e carne... 

-  Părinte, dumneata când m-ai botezat, m-ai stropit de 

trei ori cu apă şi ai zis că de acum mă numesc Ion. Aşa şi 

eu, am aruncat de trei ori apă pe carnea asta şi am zis: 

Mazăre te botez. 

 

CÂINELE CREŞTIN 

Alt sat din Ardeal. Unui cioban înstărit îi moare câinele 

credincios şi merge la popă: 

-  Domn’ părinte, mi-a murit câinele!... Aş vrea o 

înmormântare creştinească, că bun câine mi-a fost toată 

viaţa lui…  

-  Măi Ioane, mai du-te dracului cu câinele tău! Unde ai 

văzut popi înmormântând câini?  

-  Domn’ părinte, hai, te rog, am strâns cu greu 3.000 

de euro pentru înmormântarea lui Azorică!  

-  Apoi, stai aşa Ioane, despre Azorică-i vorba? Cum să 

nu se poată? Dacă tu eşti creştin, nu e şi el tot creştin?! 
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DOI HOŢI 

Papa e pe patul de moarte. Simţindu-şi sfârşitul aproape, 

convoacă un tip de la asigurări şi un bancher dintre cei mai 

renumiţi din Roma. Le cere să vină repede şi împreună. Sunt 

conduşi în camera unde era Papa şi sunt aşezaţi de o parte şi de 

alta a patului. Papa le aruncă o privire intensă, surâde, apoi 

priveşte în plafon. Pentru ceva vreme nici asiguratorul, nici 

bancherul nu spun nimic. Par a fi impresionaţi că Papa s-a gândit 

la ei. Până la urmă asiguratorul nu mai rezistă şi întreabă: 

-  Serenitatea Voastră, de ce suntem noi aici? 

Papa, cu ultimele puteri, îi răspunde cu vocea stinsă: 

-  Iisus a murit între doi hoţi. Vreau să fac şi eu ca El... 

 

ÎMPĂRŢEALA 

Un preot şi un poliţist erau împreună pe stradă. La un moment 

dat, văd doi indivizi care se băteau cu cuţitele. Poliţistul vrea să 

meargă să îi despartă, dar preotul îl opreşte zicând: 

-  Stai! Lasă-i să termine şi apoi unul este al tău şi unul 

al meu. 

 

PREOT LA ŢARĂ 

Doctorul îşi controlează pacientul şi e foarte mulţumit: 

-  Sunteţi sănătos tun. Precis că şi sexul funcţionează 

foarte bine. 

La care pacientul: 

-  Cam de trei ori pe săptămână... merge. 

-  La constituţia dumitale, ar trebui să meargă cam de 

trei ori pe zi. 

-  Mă străduiesc şi eu... dar ştiţi, sunt preot catolic la 

ţară şi nu este aşa de simplu... 
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E ÎNTUNERIC AICI 

O femeie avea un amant care o vizita când soţul era plecat la 

serviciu. Într-una din zile, fiul ei de 9 ani se ascunde în şifonierul 

din dormitor. Ea îl primeşte pe amant, soţul ei vine acasă pe 

neaşteptate, aşa că îl ascunde pe amant tot în şifonier. 

Băieţelul spune:  

-  E întuneric aici. 

Bărbatul şopteşte:  

-  Da, este. 

Băiatul continuă:  

-  Am o minge de baseball. 

-  Foarte bine. 

-  Vrei s-o cumperi? 

-  Nu, mulţumesc. 

-  Tata e afară. 

-  OK, cât costă? 

-  250 de dolari. 
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Peste o săptămână, cei doi nimeresc din nou împreună în 

şifonier. 

Băiatul începe:  

-  E întuneric aici.  

-  Da, este. 

-  Am o mănuşă de baseball. 

-  Cât vrei pe ea? 

-  750 de dolari. 

-  Fie. 

După câteva zile, tatăl îi spune băiatului: 

-  Ia-ţi mingea şi mănuşa şi hai afară să jucăm baseball. 

-  Nu pot. Le-am vândut. 

-  Şi cu cât le-ai vândut? 

-  1.000 de dolari. 

-  Nu e frumos să-ţi jefuieşti prietenii aşa. Te duc la 

biserică, trebuie să te spovedeşti.  

Se duc la biserică şi tatăl îl pune pe băieţel să intre în con-

fesional şi închide uşa. 

Băiatul spune:  

-  E întuneric aici. 

Preotul tresare:  

-  Iar începi? 

 

CĂINŢA 

Un preot şi un ţârcovnic stăteau pe marginea unei şosele cu o 

pancartă în mână pe care scria: "Sfârşitul e aproape. Căiţi-vă!" 

Pe lângă ei, treceau maşini şi, imediat după ce trecea o maşină, 

se auzea o bufnitură şi o explozie. După o vreme, ţârcovnicul 

întreabă: 

-  Părinte, nu crezi că ar fi mai bine să scriem pe 

pancartă "Podul din faţă este rupt"? 
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POPA ŞI ŞOFERUL 

Un popă ajunge în Rai şi vede că un şofer de taxi a ajuns într-o 

funcţie mai mare decât a lui. Se duce imediat la Sf. Petru: 

-  Păi, cum vine asta? Eu, care am fost o viaţă slujitorul 

Domnului şi am ţinut atâtea predici, care am adus atâţia oameni 

la biserică… E drept că mai adormea câte unul, dar şi să ajungă 

un şofer de taxi în funcţie mai mare ca a mea… 

-  Nu am ce face, zice Sf. Petru, asta este politica de aici. 

Lumea când se urca la taximetristul ăsta în maşină nu numai că 

stătea trează, dar se şi ruga... 

 

FIR-AR, AM RATAT ŢINTA 

La marginea unei păduri, un arcaş trăgea la ţintă şi după 

fiecare lovitură exclama supărat: 

-  Fir-ar, am ratat ţinta! 

Se întâmplă să treacă pe acolo un călugăr care, auzindu-l îi 

spune: 

-  Fiule, vorba ta nu e plăcută Domnului! Ai grijă, 

mânia Lui e mare! 

Dar arcaşul începe iar înciudat: 

-  Fir-ar, am ratat ţinta! 

Călugărul îl mai priveşte o dată, după care îşi continuă drumul. 

La scurt timp, cerul se deschide şi un fulger necruţător îl loveşte pe 

călugăr. Apoi se aude o voce de dincolo de nori: 

-  Fir-ar, am ratat ţinta! 

 

COPIII NOŞTRI 

Doi preoţi catolici fac conversaţie: 

-  Nu cred că vom mai trăi să vedem momentul în care 

avem voie să ne căsătorim! 

-  Noi precis nu, dar copiii noştri... 
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PISICA 

Cică merge odată un moldovean să se spovedească. Popa îl 

întreabă cu ce a păcătuit. Moldoveanul îi răspunde: 

-  Domn' părinte, am futut pisica. 

Părintele îi spune uimit: 

-  Nu-i nimic fiule, Dumnezeu iartă. Dar ia spune-mi şi 

mie cum a fost? 

-  Minunat, părinte! 

A doua zi se întâlneşte moldoveanul cu popa care era tot zgâriat 

pe faţă. Întreabă moldoveanul: 

-  Vai, părinte, ce s-o întâmplat? 

Popa răspunde: 

- Am încercat şi eu cu pisica să văd cum e... 

La care moldoveanul, uimit, îi replică: 

-  Domn' părinte, da’ eu n-am zis că am futut mâţa, ci pi Sica, 

cumnată-mea! 

 

RAŢIA ZILNICĂ A UNUI MĂGAR 

Un preot merge la un altul să se spovedească: 

-  Am păcătuit. Am vizitat o tânără văduvă pentru a o mai 

mângâia în durerea ei. Dintr-o dată, ea a vrut să se culce cu mine, 

dar eu am refuzat-o. După asta s-a dezbrăcat şi a vrut să mă 

farmece cu goliciunea ei. Eu am rămas tare şi am ieşit din casă. 

Acuma mă macină gândul că aş fi putut ieşi din casă înainte de a 

o vedea goală şi ştiu că am păcătuit. Ce trebuie să fac să îmi fie 

iertat păcatul? 

-  Pentru păcatul ăsta trebuie să plăteşti. Va trebui să 

bei 20 de litri de apă!, zice colegul. 

Păcătosul zice: 

-  De ce aşa de multă? Nu ar putea fi mai puţină? 

-  Nu, zice celălalt, asta e raţia zilnică a unui măgar... 
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APA SFINŢITĂ 

Într-o zi, trei tipi s-au hotărât să adere la un cult. Aşa că se duc 

la cea mai apropiată biserică şi discută cu preotul de acolo. Popa 

le spune celor trei să meargă acasă, să facă un păcat mare şi apoi 

să se revină la el. A doua zi, cei trei se întorc la popă. Preotul îl 

întreabă pe primul: 

-  Tu ce păcat ai comis? 

-  Am omorât un vecin. 

-  Du-te atunci şi bea din apa sfinţită şi păcatele îţi vor 

fi iertate. 

Îl întreabă pe al doilea: 

-  Tu ce păcat ai făcut? 

-  Am violat o vecină, după care am omorât-o. 

-  Du-te şi bea din apa sfinţită şi păcatele îţi vor fi 

iertate. 

Vine şi rândul ultimului: 

-  Tu ce ai făcut? 

-  M-am pişat în apa sfinţită. 

 

POPA ŞI GENERALUL 

Un popă cam corpolent, îmbrăcat în sutană, vede în gară un fost 

coleg de şcoală care între timp ajunsese general. Neputându-l 

suferi, nici după atâţia ani se duce la el şi-l întreabă cu un zâmbet 

pe buze: 

-  Domnule impiegat, când am următorul tren spre 

Cluj? 

La care generalul răspunde: 

-  La 12.30, stimată doamnă! Dar aşa gravidă, într-o 

lună atât de înaintată, nu aş mai călători cu trenul... 
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RĂZBOIUL 

Un tip se duce la preot: 

-  Părinte, am păcate mari. 

-  Spune fiule, Dumnezeu e mare şi iartă. 

-  Părinte, în timpul războiului am ascuns un evreu în 

beci. 

-  Fiule, ăsta nu e păcat, i-ai salvat viaţa. Mergi cu 

Domnul liniştit acasă. 

-  Dar dar i-am cerut 20 de dolari pe zi. 

-  Fiule, asta nu este bine. Ai profitat de necazul lui. 

Totuşi i-ai salvat viaţa. Mergi acasă tine post două săptămâni şi 

fă rugăciuni.  

Omul pleacă, nu prea convins, şi după cinci minute bate la uşa 

preotului din nou.  

-  Părinte, crezi că ar fi bine să-i spun că s-a terminat 

războiul? 

 

ZVONURI 

Undeva, în sudul Statelor Unite, trăia un preot tânăr şi foarte 

talentat, cu o congregaţie numeroasă. Într-o zi, la sfârşitul unei 

slujbe, spune: 

-  Fraţilor, am auzit nişte zvonuri foarte urâte! 

Toată lumea îngheaţă. 

-  Cineva dintre voi a răspândit zvonul că aş fi membru 

al Ku-Klux-Klanului! Nu este adevărat! Îl rog pe vinovat să iasă 

în fata şi să-şi mărturisească minciuna. 

O tipă superbă se ridică de pe rândul din faţă şi zice: 

-  Părinte, nu ştiu cum s-a întâmplat una ca asta! Eu n-

am zis decât că eşti un adevărat vrăjitor sub cearşaf! 
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ŢIGĂRILE ŞI BIBLIA 

Un tânăr novice şi un călugăr se plimbau prin grădina 

mănăstirii, citind şi comentând împreună diferite pasaje din 

Biblie. La un moment dat, au simţit nevoia unei ţigări, dar, 

neştiind dacă încalcă vreo regulă fumând în timpul studiului, s-au 

hotărât să ceară după-masă permisiunea părintelui stareţ.  

Când s-au întâlnit a doua zi, călugărul fuma liniştit, spre 

nedumerirea novicelui: 

--   Frate, mie stareţul mi-a interzis să fumez. Ţie cum 

de ţi-a permis? 

--  Nu ştiu... Tu ce i-ai spus? 

-  I-am cerut să-mi dea voie să fumez citind Biblia. 

-  Vezi, aici ai greşit. Eu i-am cerut să-mi dea voie să 

citesc Biblia în timp ce fumez. 

 

ADRESE UTILE 

Un credincios merge la preot să se spovedească: 

-  Părinte, am păcătuit... 

-  Cu cine, fiule? 

-  Ştii părinte, nu pot să-ţi spun... îmi este forte greu... 

-  Cu femeia primarului? 

-  Nu... 

-  Cu femeia veterinarului? 

-  Nu părinte... 

-  Dar cu cine? 

-  Părinte, nu cred că sunt încă pregătit să mă spo-

vedesc, voi veni în altă zi... 

Ieşind de la spovedanie, omul nostru se întâlneşte cu un prieten 

care-l întreabă mirat: 

-  Ce ai făcut la spovedanie? 

-  Am luat nişte adrese utile... 
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SĂPUNUL 

Doi popi se duc la baia populară. Intră ei la duşuri şi îşi dau 

seama că nu au luat niciunul săpun. Unul dintre ei pleacă după 

săpun. Cum nu era nimeni în preajmă, nu-şi ia nimic pe el. Ajunge 

la vestiare, ia cele două săpunuri şi pleacă înapoi. Pe hol însă, 

apar trei călugăriţe. Cum nu avea ce să mai facă, încearcă să stea 

nemişcat prefăcându-se statuie. Una dintre măicuţe se apropie de 

el şi spune: 

-  Este cea mai realistă statuie din câte am văzut!, şi îi 

pune mâna pe penis. 

Atunci popa scapă un săpun. 

-  Vai, am primit un săpun! 

Cea de-a doua măicuţă se apropie şi îi pune şi ea mâna pe penis. 

Popa scapă din mână şi celălalt săpun. 

-  Vai, şi eu am primit un săpun! 

Ultima măicuţă se repede şi ea la penisul popii, freacă şi freacă; 

şi... 

-  Vai, şi eu am primit săpun lichid... 

 

UŞĂ DE BISERICĂ 

Pe uşa unei biserici stătea scris: Dacă ai păcate, vino înăuntru.  

Dedesubt, cineva adăugase cu ruj de buze: Dacă nu, sună la 

telefon 89.89.999. 

 

CIOCANUL 

Un băieţel privea atent la un preot care-şi repara gardul de la 

grădină. 

-  De ce mă priveşti aşa de atent, fiule? 

-  Vreau să aflu ce zice un preot când îşi dă cu ciocanul 

peste degete! 
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SFATURI PĂRINTEŞTI 

La spovedanie, un adolescent tulburat i se destăinuie cu 

multă căinţă preotului: 

-  Părinte, recunosc, am încălcat sfaturile părinteşti. 

Tata mi-a interzis să mă duc la acea casă de desfrâu, dar eu nu 

am putut rezista şi i-am trecut pragul. 

Preotul e dezaprobator: 

-  Urât, fiule, urât. Şi, desigur, ai văzut acolo ce nu 

trebuia să vezi... 

-  Da, părinte. În primul rând, l-am văzut pe tata! 

 

 

EXCURSIA 

O clasă de fete face o 

excursie în Italia. Unul din 

obiectivele turistice este o 

mănăstire. Preotul le ia în 

primire şi ţine un mic discurs: 

-  Înainte de a vizita mănă-

stirea, le rog pe toate fetele 

care au atins un penis, să 

meargă şi să se spele pe 

mâini. Toată clasa dispare la 

toaletă.  

După o jumătate de oră, 

numai o treime se întorc. 

-  Unde sunt restul?, 

întreabă preotul. 

-  Se spală pe dinţi. 
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SPOVEDANIA 

Un popă avea o problemă de rezolvat şi îl roagă pe un prieten să 

îi ţină locul la spovedanie. 

-  Părinte, eu nu ştiu, n-am făcut în viaţa mea aşa ceva. 

Cum să ştiu eu, pentru fiecare păcat, ce pedeapsă să dau? 

-  Uite aici, îţi dau o carte, în ea ai toate păcatele 

posibile şi pedepsele corespunzătoare. 

În sfârşit, vine ziua cu pricina şi tipul se bagă în cămăruţă, 

aşteptând primul păcătos. 

Intră primul şi zice: 

-  Părinte, am păcătuit! Am dorit moartea cuiva.  

Se uită omul în cartea dată de preot, găseşte la rubrica 

respectivă pedeapsa: 

-  Trei zile să ţii post negru şi Dumnezeu te va ierta. 

Mai vine unul: 

-  Părinte, am păcătuit! Mi-am înşelat nevasta.  

Se uită el în carte, găseşte pedeapsa: 

-  Cinci zile să faci mătănii de trei ori pe zi şi 

Dumnezeu te va ierta. 

Deodată se aud nişte tocuri prin biserică, o tipă frumoasă vine 

întins către amvon. Intră şi spune: 

-  Părinte, am păcătuit! Am făcut sex anal. 

Caută omul în carte, răsfoieşte… nimic. Nicăieri nu scria despre 

sex anal. Disperat, deschide uşa la amvon şi îl vede pe un băiat 

care îşi făcea veacul pe acolo, măturând de zor. 

Şoptind, îi spune: 

-  Hei, spune-mi şi mie, ce dă părintele pentru sex 

anal? 

La care băiatul răspunde liniştit: 

-  Două bomboane cu mentă. 
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MISIUNEA DE SALVARE 

Johnny, care are nouă ani, soseşte de la şcoală, iar mama sa îl 

întreabă ce a învăţat astăzi. 

-  Preotul ne-a povestit cum Dumnezeu l-a trimis pe 

Moise în spatele liniilor inamice într-o misiune de salvare, astfel 

ca israeliţii să poată fugi din Egipt. Când a ajuns la Marea Roşie, 

inginerii care erau cu el au construit un pod şi israeliţii au trecut 

în siguranţă. Apoi a chemat prin radio aviaţia, care a lansat 

bombe distrugând podul, iar egiptenii nu au putut să-i 

urmărească. 

-  Chiar aşa v-a povestit preotul? 

-  Nu, mamă, dar povestea lui n-a crezut-o nimeni. 

 

O PAROHIE DE ZGÂRCIŢI 

Noul preot se răsteşte la slujbă: 

-  Ce fel de parohie sunteţi şi voi Nu puneţi nimic în 

cutia milei! Nu vă iubiţi aproapele, pentru că aici nu se 

căsătoreşte nimeni şi bunul Dumnezeu nu vrea să audă nimic de 

voi, pentru că aici nici de murit nu moare nimeni! 
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DATORIA SOŢIEI 

După ce a oficiat o căsătorie, preotul îşi continuă predica, dând 

sfaturi tinerilor căsătoriţi: 

-   ... iar soţia are datoria de a-şi urma, în viaţă, tot 

timpul soţul. 

Tânăra soţie mărturiseşte: 

-   Nu cred c-am să pot, părinte! El e factor poştal... 

 

MOTOCOASA 

Un preot pensionat se retrage la ţară, decis să se dedice hobby-

ului său: grădinăritul. Cum nu avea o motocoasă, decide să 

meargă la oraş să cumpere. Pe drum, vede un afiş: “Motocoasă de 

vânzare”. Intră şi este întâmpinat de un tânăr care-i spune că 

motocoasa e în spatele casei. Ajuns acolo, o găseşte cu motorul 

deja pornit. O probează, îi convine  şi decide să o cumpere. Mai 

târziu, tânărul se plimba pe lângă casa preotului şi îl vede pe 

acesta chinuindu-se să pornească motocoasa. 

-  Ce s-a întâmplat părinte? 

-  Nu ştiu ce are! Trag de demaror de minute bune şi 

nu vrea să pornească! 

-  Trebuie să înjuraţi, la mine aşa pornea! 

-  Dar eu am fost preot la viaţa mea. Sunt zeci de ani de 

când nu am înjurat. Nici nu mai ţin minte cum se înjură! 

-  Nu e problema părinte! Tot trăgând de demaror, o 

să vă amintiţi cu siguranţă! 

 

POCHER 

Dascălul se strecoară cu atenţie printre credincioşi şi-i şopteşte 

preotului, care citea predica: 

-  Părinte, acolo sus, coriştii joacă pocher! 

-  Ştiu, dar mai întâi trebuie să-mi termin predica... 
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Papa, papa! 

Un român se duce să viziteze Vati-

canul. După un timp i se face foame şi 

începe să caute un restaurant. În timp 

ce caută îl acos-tează un proxenet: 

-  Hei! Una ragazza blonda, bella! 

Românul, cum nu ştia italiană, 

încearcă să îi explice că el caută un 

restaurant să mănânce: 

-  Papa, papa... 

După un timp, apare proxenetul din 

nou: 

-  Hei! Una ragazza bruna, bella! 

Românul e în continuare preocupat de 

problema lui: 

-  Papa, papa... 

După un timp, apare proxenetul din 

nou: 

-  Hei! Papa dice che no, ma io ho 

trovato due cardinali... 

 

MARE PĂCAT! 

Un călugăr nou intră în mănă-

stire şi un călugăr mai bătrân îl 

întâmpină la poartă: 

-  Îţi place să mai bei câte un 

păhărel, tinere? 

-  Păi, eu nu m-am atins nicio-

dată de aşa ceva, domnule.  

-  Păcat! Dar o ţigară bună cu 

siguranţă nu o refuzi, nu-i aşa? 

-  Nu am fumat niciodată. 

-  Păcat! Dar cu femeile nu te 

încurci? 

-  Nu, domnule! 

-  Păcat! Însă, vorbind aşa 

între noi, eşti cumva unul dintr-

ăia? 

-  Nu, domnule! 

-  Mare păcat! 
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NESĂBUINŢA 

Popa zice tinerei la spovedanie: 

-  Ai făcut o mare nesăbuinţă să îţi vinzi nevinovăţia 

pe 20 de dolari... 

La care tânăra răspunde şoptit: 

-  Ştiu, o zi mai târziu aş fi primit 100! 

 

DUŞMANII 

Spre sfârşitul slujbei de duminică, preotul întrebă: 

-  Câţi dintre dvs. şi-au iertat duşmanii?  

80% au ridicat mâna. Preotul insistă cu întrebarea.  

Toţi răspund de data asta, cu excepţia unei bătrâne. 

-  Doamna Nelly, dvs. nu sunteţi dispusă să vă iertaţi 

duşmanii? 

-  Eu nu am duşmani, răspunse blând. 

-  Doamnă Nelly, asta este foarte ciudat. Câţi ani aveţi? 

-  99, răspunse dânsa.  

Parohia se ridică în picioare şi aplaudă la unison. 

-  Oh, Doamnă Nelly, puteţi veni aici în faţă să ne 

spuneţi cum se poate ajunge la 99 de ani, fără să ai nici un 

duşman?  

Dulcea doamnă Nelly vine în faţă, se întoarce cu faţa spre 

enoriaşi şi spune: 

-  Pentru că deja au murit toţi, nenorociţii dracului! 

 

PĂLĂRIA 

Doi popi stau de vorbă. Zice unul: 

-  Ce aud de la unii care mi se spovedesc! Mi se ridică 

întruna pălăria! 

-  Nu-mi spune că la spovedanie îţi ţii pălăria în cap! 

-  Nu, nu, în poală... 
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PARABOLA 

Un credincios este sfătuit de mentorul său: 

-  Să nu uiţi niciodată: y=ax2+bx+c. 

-  Da, preasfinte, niciodată!  

Mai târziu, tot gândindu-se la ce i-a spus mentorul, ajunge la un 

învăţat pe care îl întreabă: 

-  Mă chinuie o întrebare. Spune-mi te rog ce este 

y=ax2+bx+c? 

La care învăţatul îi spune: 

-  Aaa… o parabolă! 

 

BICICLETA 

Discuţie între un preot şi prietenul său: 

-  Nu ştiu cine mi-a furat bicicleta aseară. Cum să fac să 

o găsesc? 

-  E foarte simplu: la slujba de duminică, în timp ce 

enumeri cele 10 porunci, te uiţi cu atenţie la enoriaşi. La 

porunca cu furatul, dacă se înroşeşte vreunul, ăla e! 

După o săptămână: 

-  Ei, cine s-a înroşit? 

-  Nimeni, că la porunca cu preacurvitul mi-am adus 

aminte unde am uitat-o! 

 

SITUAŢIE 

O tânără, cuprinsă de remuşcări pentru păcatele săvârşite într-

un an, se duce la biserică să se spovedească. Înainte de a începe, se 

adresează părintelui: 

-  Părinte, dacă dormi în pat cu un bărbat străin este 

păcat? 

-  Dacă dormi, nu...  

-  Dar cine poate să doarmă în situaţii de-astea? 
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COPILUL 

-  Am păcătuit, părinte! M-am băgat într-o căpiţă cu un 

băiat... 

-  Ei, şi ce s-a întâmplat? A vrut să te dezbrace? 

-  O, nu! 

-  Te-a sărutat? 

-  Vai, dar ce credeţi că sunt eu? 

-  Te-a pipăit? 

-  I-aş fi rupt mâinile! 

-  Atunci ce ţi-a făcut? 

-  Un copil. 

 

LAUDA 

-  Părinte ieri noapte am făcut sex cu 8 femei. 

-  Şi nu regreţi că ai păcătuit? 

-  Nici vorbă, eu nu sunt credincios. 

-  Şi atunci de ce ai venit la mine? 

-  Păi, trebuia să mă laud şi eu cuiva, nu? 

 

ACEEAŞI FIRMĂ 

Preotul sună la uşă. Se aude o voce cristalină: 

-  Tu eşti, îngeraşule? 

-  Nu, răspunse slujitorul Domnului, dar lucrăm la 

aceeaşi firmă. 

 

REPETIŢII 

La slujba din această seară, vom aborda tema: "Ce este Iadul?". 

Vă rugăm să veniţi puţin mai devreme pentru a asculta repetiţiile 

corului nostru bisericesc. 
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PRETENŢII 

 

Papa este grav bolnav. Intră doctorul să-l consulte, pe când 

cardinalii se roagă în anticameră. Iese doctorul, negru la faţă: 

-  Sanctitatea Sa este grav bolnav şi va muri în curând! 

Mai rămâne totuşi o speranţă… Sanctitatea Sa trebuie să se culce 

cu o femeie. 

-  Văleleu! 

-  Am spus: dacă Sanctitatea Sa se culcă cu o femeie, 

scapă. Dacă nu, va muri în curând. 

Intră cardinalii la Papă. 

-  Sanctitatea Voastră, doctorul spune că sunteţi grav 

bolnav şi că veţi muri în curând! 

-  Văleleu! 

-  Dar doctorul spune că mai este totuşi o speranţă. 

Sanctitatea Voastră trebuie să vă culcaţi cu o femeie. 

-  Aoleu! 

-  Aşa a spus doctorul. Dacă Sanctitatea Voastră vă 

culcaţi cu o femeie, scăpaţi. Dacă nu, veţi muri în curând. 

-  Bine, spune Papa, aduceţi o femeie. Dar să fie oarbă. 

-  De ce oarbă? 

-  Ca să nu mă recunoască. 

-  Şi să mai fie şi surdă. 

-  De ce surdă? 

-  Ca să nu mă recunoască nici după voce. 

-  Şi să mai fie şi mută. 

-  De ce mută? 

-  Ca, dacă totuşi mă recunoaşte, să nu poată dezvălui. 

-  Şi să aibă sâni mari. 

-  De ce sâni mari? 

-  Că aşa-mi place mie… 
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DEGUSTĂTORUL 

Un preot era recunoscut ca fiind un excelent degustător de 

vinuri. La un concurs, i se dă un pahar, îl ia, bea o gură, o plimbă 

cu limba şi spune: 

-  Fetească, 1954. 

I se dă un alt pahar: 

-  Valea Călugărească, 1963. 

Cineva, ca să-l facă de râs, îi dă un pahar cu urină. Preotul îl ia, 

bea o gură, o plimbă şi spune: 

-  Blondă, virgină, dar nu e din parohia mea. 

 

SEMNUL 

Un popă nu prea ştia să caute evangheliile din deosebitele 

duminici şi sărbători. Grija asta cădea tot pe capul bietului dascăl, 

care învăţase, pesemne, carte mai multă. 

Într-un rând, dascălul, necăjindu-se pe preot, se face că uită să 

caute evanghelia care trebuia citită. Începe slujba, trece utrenia, 

începe liturghia, vine rândul evangheliei şi popa începe, ca de 

obicei, cu glas tărăgănat: 

-  Zis-a Domnul!... în vreme ce răsfoia prin carte să 

găsească semnul dascălului... Zis-a Domnul!... Zis-a Domnul!... 

-  Dar ce-a zis?, întreabă de la strană afurisitul de 

dascăl. 

-  A zis să te dau dracului, că nu mi-ai pus semn la 

evanghelie! 

 

VECHIME 

Preotul, la o înmormântare: 

-  Acest cadavru a fost membru în biserica noastră de 

peste 30 de ani! 
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SFATURILE EPISCOPULUI 

Un tânăr preot trebuia să ţină prima lui slujbă, motiv pentru 

care era extrem de emoţionat. Atunci Episcopul l-a sfătuit ca, 

înainte să se urce în amvon pentru predică, să pună un păhărel de 

vodcă în paharul cu apă, să se relaxeze. Preotului i-a mers 

nemaipomenit în prima lui slujbă, dar când a ajuns acasă a găsit 

pe masă o mică scrisoare din partea Episcopului în care zicea: 

“Draga Părinte, Fiule, 

Mă bucur foarte mult că ţi-a mers atât de bine în prima ta 

slujbă şi că ai ţinut cont de sfatul pe care ţi l-am dat, dar trebuie 

să-ţi fac anumite observaţii: 

 Din acel pahar cu apă trebuie să iei mici sorbituri, nu 

să-l dai pe gât dintr-o dată. 

 În acel pahar cu apă nu se pune nici gheaţă, nici felii 

de lămâie. În plus, eu ţi-am spus să pui puţină vodcă 

în paharul cu apă, nu invers... 

 Nu se foloseşte Biblia ca suport pentru pahar. 

 Nu poţi să te ştergi la gură cu sutana. 

 Poruncile lui Dumnezeu sunt 10 nu 12, iar apostolii 

sunt 12 nu 10. 

 Când vorbeşti despre Iisus şi apostoli, nu poţi spune 

'Fiul şi banda lui'. 

 David l-a învins pe Goliat cu o praştie şi o piatră, nu 

poţi să spui că 'i-a zburat curul cu dinamita'... 

 Când vorbeşti despre Iuda, nu poţi să-l numeşti 

'bulangiu'. 

 Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu sunt Bătrânul, Juniorul şi 

Stafia... 

 Nu e frumos să-l numeşti pe Papa 'Naşul'. 

 Faraonul i-a trimis pe evrei în pribegie, nu la dracu. 

 Eva i-a dat lui Adam un măr, nu i-a cedat... 

 Magdalena a fost o păcătoasă, nu o curvă. 
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 Apa sfântă se foloseşte pentru a binecuvânta, nu 

pentru a-ţi răcori ceafa. 

 'Casuţa' aia este confesionalul, nu toaleta. 

 Pasticul se distribuie creştinilor fără Nutella. 

 Cel de pe cruce era Iisus Hristos şi nu Che Guevarra. 

 Vezi să ai mereu chiloţii pe tine şi, când e cald, evita 

să-ţi faci vânt cu sutana. 

Îţi amintesc că slujba trebuie să dureze circa o oră şi nu două 

reprize de 45 de minute fiecare, iar cel care era aşezat lângă tine 

şi pe care l-ai numit 'travestit cu fustă roşie' eram eu... 

În rest a fost bine.” 
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DIVORŢUL ÎN RAI 

Doi tineri, în drumul lor spre biserică, unde mergeau să îşi 

oficieze căsătoria, au murit într-un accident de maşină. Ajunşi la 

poarta Raiului, l-au întrebat pe Sfântul Petru dacă se pot oficia 

căsătorii şi în rai. Sfântul Petru i-a rugat să aştepte puţin până 

vine cu răspunsul. Au aşteptat ei o lună, au aşteptat două, pe urmă 

au început să se întrebe ce s-ar întâmpla dacă, odată căsătoriţi, 

nu se vor mai înţelege.  

După încă o lună Sfântul Petru se întoarce: 

-  Am veşti bune, copii, puteţi să vă căsătoriţi în Rai! 

-  Bine, dar există şi posibilitatea divorţului? 

La care Sfântul Petru răspunde: 

-  Măi, lăsaţi-mă în pace, trei luni am căutat să găsesc 

un preot în Rai şi acum voi îmi cereţi să caut şi un avocat? 

 

FLAGRANTUL 

Un preot ortodox, un preot catolic şi un rabin jucau pocher. La 

un moment dat, în toiul jocului, când pariurile erau cu trei 

zerouri, vine poliţia şi îi prinde în flagrant. Poliţistul îl întreabă pe 

preotul ortodox: 

-  De ce joci pocher, părinte? 

Preotul ortodox răspunde: 

-  Eu, pocher? Ferească Dumnezeu şi Maica... 

Poliţistul trece la preotul catolic: 

-  Sfinţia voastră juca pocher? 

Preotul catolic ridică ochii spre cer, spuse în gând un “Doamne 

iartă-mă!" şi, apoi răspunde sec: 

-  Nu! 

Poliţistul se întoarse la rabin şi îl întreabă şi pe el: 

-  Rabine, mărturiseşte măcar tu că jucai pocher! 

La care rabinul ridică din umeri şi răspunse: 

-  Cu cine? 
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ASCUNZĂTOAREA 

Un tip care era cunoscut pentru răutatea şi distanţa sa faţă de 

biserică se prezintă într-o zi, spre uimirea tuturor, la spovedanie. 

Părintele, care-l ştia ce fel de om e, îl întreabă pentru început, mai 

mult retoric: 

-  Fiule, când ai deschis ultima oară Biblia? 

-  Ieri, părinte... 

Părintele, neaşteptându-se la un astfel de răspuns, îl întreabă 

curios: 

-  Dar cum se face, fiule, citeşti aşa des? 

-  Nu, părinte, dar acolo îmi ţin banii... 

 

MINT! 

La spovedanie: 

-  Fumezi?  

-  Nu. 

-  Bei?  

-  Nu. 

-  Preacurveşti?  

-  Nu. 

-  Furi?  

-  Nu. 

-  Îţi înşeli soţia? 

-  Nu. 

-  Atunci cum păcătuieşti? 

-  Mint! 

 

PLOAIA E DE LA DUMNEZEU 

Cum se justifică un preot: “Să nu te simţi chiar aşa de vinovat 

dacă te zgâieşti la sânii unei tipe care poartă pe ea doar un 

maieu când plouă. Ploaia e de la Dumnezeu.” 
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PĂTURA 

Un popă şi o călugăriţă se întorc de la o mănăstire şi în drum 

spre casă li se strică maşina. Se duc la un hotel şi încearcă să 

închirieze două camera, dar li se spune că nu mai este decât o 

singură cameră cu un pat. Neavând ce face, închiriază camera şi 

convin ca popa să doarmă jos, iar călugăriţa în pat. După un timp: 

-  Părinte, mi-e foarte frig... 

-  Imediat aduc o pătură. 

-  Părinte, tot mai îmi este frig... 

-  Atunci mai aduc o pătură. 

-  Ce zici părinte, să ne comportăm ca soţ şi soţie... 

-  Poate că ai dreptate, du-te şi ia-ţi singura pătura... 
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CU CARE DINTRE EI? 

După ce termină spovedania, preotul îi spune în şoaptă 

blondei: 

-  Mergi cu Domnul! 

Privind derutată în jur, blonda întreabă: 

-  Cu care dintre ei? 

 

ŢIGĂRI MIRACULOASE 

Un preot la slujba de duminică: 

-  Copiii mei, nu fumaţi, fiindcă o ţigară duce la un 

pachet, un pachet duce la un pahar, un pahar la mai multe 

pahare, mai multe pahare la o femeie, o femeie la mai multe 

femei... 

Şi unul întreabă: 

-  Unde aţi spus că se vând ţigările astea? 
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Maica stareţă merge la 

aprozar şi spune: 

- Am avea nevoie de 120 

de banane. 

Vânzătorul răspunde: 

- Dacă cumpăraţi 144, 

primiţi un rabat la preţ. 

- Bine, putem oricum să 

le mâncăm pe celelalte 24. 
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O prostituată face pană de cauciuc în faţa unei mănăstiri. 

Imediat măicuţele sar să o ajute, la care una dintre ele spune: 

- Vai, dragă, ce maşină ai şi ce bine îmbrăcată eşti, miroşi 

frumos, arăţi şi bine, nu te supăra, dar cu ce te ocupi, maică? 

- Ehh, soră, sunt prostituată. 

- Aoleo, dar ce înseamnă prostituată? 

- Adică bărbaţii vin la mine şi mă plătesc pentru sex. 

- Ete a dracu', şi nouă ne zic bogdaproste! 

 

  

Două călugăriţe sunt la cumpărături într-un magazin 

alimentar. Una dintre ele o întreabă pe cealaltă: 

- Ce-ai zice de nişte bere? 

- N-ar strica, dar mi-ar fi ruşine să cumpăr aşa ceva. 

- Nici o problemă, rezolv eu. 

Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casă. Casierul se uită foarte 

mirat şi călugăriţa zice: 

- Asta-i ca să ne spălăm părul. 

Casierul, fără să ezite, se apleacă sub tejghea şi pune o pungă 

de covrigei lângă bere şi spune: 

- Să nu vă uitaţi bigudiurile! 

 

  

Q: Ce scrie pe mormântul unei călugăriţe? 

A: Nedeschis, înapoi la expeditor. 

 

  

Doi golani pătrund noaptea în dormitorul călugăriţelor de la 

un schit. Din întuneric se aude vocea uneia dintre ele: 

- Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac! 

- Taci din gură, zise cea de lângă ea, al meu ştie. 
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Doi eschimoşi în Groenlanda, unu mare şi unu mai pirpiriu, se 

duc la o mănăstire. Cel mare spune: 

- Bate bă la uşă şi pune prima întrebare! 

Ăla micu bate şi iese o eschimoaşă căreia îi spune: 

- Bună, nu vă supăraţi, aş dori să vorbesc cu una dintre 

măicuţe. 

Eschimoaşa îi răspunde: 

- Dar în Groenlanda nu există măicuţe! 

În momentul acela, eschimoşul mare începe să se tăvălească 

pe jos de râs spunându-i lui ăla mic: 

- Ţi-am spus, i-ai tras-o unui pinguin! 

 

  

Noua măicuţă merge la prima confesiune şi îi spune părintelui: 

- Părinte am un mare secret! 

- Zi, fata mea. 

- Părinte, trebuie să mărturisesc că nu port chiloţi sub sutană. 

La care părintele: 

- Păcatul îţi va fi iertat. Tot ceea ce trebuie să faci e să zici de 

cinci ori “Tatăl Nostru”, de cinci ori “Ave Maria” şi până la altar 

să faci de trei ori roata ţiganului... 

 

  

Bulă se duce la prietenul său din Canada.Ca să nu se ducă cu 

mâna goală îi cumpără prietenului său un puişor de găină. În 

avion stewardesa îi spune că nu are voie cu animale în avion. 

Acesta coboară, ascunde puişorul în pantaloni şi se întoarce în 

avion. Lângă el se aşează o măicuţă. La un moment dat el 

adoarme. Puişorul scoate capul prin prohabul de la pantaloni. 

Măicuţa uimită îl trezeşte, şi îi spune: 

- Domnule, eu nu mă prea pricep la asemenea lucruri, dar cred 

că vi s-a spart un ou! 
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La o mănăstire de călugăriţe se face spovedanie generală. 

Duhovnicul adună tot personalul şi le spune: 

- Măicuţelor, am aflat că aţi păcătuit trupeşte. Ca să scăpaţi de 

păcate spălaţi-vă în cristelniţă cu apă sfinţită partea de corp cu 

care aţi păcătuit! 

O măicuţă foarte furioasă spune: 

- Io nu-mi clătesc gura unde şi-a spălat Filofteia curul! 

 

 
 

  

Maica stareţă surprinde într-o noapte un bărbat care încerca 

să sară gardul mănăstirii înapoi în stradă. 

- Ce-ai căutat aici, nenorocitule? 

- Am vrut să fur mâncare, dar m-au prins măicuţele. 

 - Când? În seara asta? 

- Nu, acum patru săptămâni! 
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Un preot tânăr se sculă de dimineaţă, se îmbracă, se spală şi se 

îndreptă spre sala de mese. Pe drum, două călugăriţe îl salutară 

şi pe urmă îi spuseră discret: 

- Părinte, v-aţi sculat azi-dimineaţă pe partea greşită a patului. 

Preotul se miră şi îşi continuă drumul. După alţi câţiva paşi se 

întâlni cu un coleg care îi spune: 

- Să ştii că te-ai dat jos din pat azi-dimineaţă pe partea greşită! 

Preotul se miră şi îşi continuă drumul. În sala de mese îl 

întâlni pe Episcop, care se uită lung la el. 

- Ştiu de ce mă priviţi aşa! M-am dat jos din pat pe partea 

greşită. 

- Nu, eu vroiam să te întreb de ce porţi papucii călugăriţei 

Paraschiva? 

 

  

Undeva, în afara mănăstirii, este violată o călugăriţă. De 

urgenţă, este chemat un doctor care o examinează şi ridică 

neputincios din umeri spunând: 

- N-am ce să-i fac! Aici trebuie un specialist în chirurgie 

plastică. 

Este adus un chirurg specialist care, văzând starea jalnică în 

care se afla biata călugăriţă, exclamă: 

- Sfinte Doamne! Nici nu ştiu de unde să încep! 

Stareţa îl lămureşte: 

- Mai întâi şi întâi îndepărtează-i zâmbetul ăsta indecent de pe 

faţă! 

 

  

Q: Cum se defineşte inocenţa? 

A: O călugăriţă care lucrează la fabrica de prezervative şi care 

crede că face saci de dormit pentru şoricei. 
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Sora Caterina preda religia la şcoala catolică de fete. Întreabă 

fetele ce ar dori să devină când sunt mari. Micuţa Ana răspunde: 

- Când o să fiu mare aş vrea să fiu o prostituată. 

Ochii sorei Caterina ies din orbite şi strigă: 

- Cee? 

- Prostituată! 

- Slavă Domnului, eu am înţeles protestantă! 

 

  

Un hipiot se urcă în autobuz şi se aşează lângă o foarte 

frumoasă şi tânăra măicuţă. La un moment dat o întreabă:  

- Ce zici? Putem să facem sex? 

- Nu, răspunse ea, sunt măritată cu Dumnezeu. 

La următoarea staţie, măicuţa se ridică şi coboară. 

Şoferul de autobuz, care auzise discuţia, se întoarce către 

hipiot şi îi spune: 

- Îţi pot spune cum să faci sex cu ea.  

- Da? întreba hipiotul. 

- Da! răspunse şoferul de autobuz. Ea se duce la cimitir în 

fiecare marţi noapte să se roage, deci te duci acolo îmbrăcat cu o 

mantie albă, îţi dai cu o cremă albă pe faţă şi zici că eşti 

Dumnezeu. 

Hipiotul se decide să încerce şi ajunge la cimitir aşa cum i-a 

sugerat şoferul de autobuz, în prima marţi noaptea. 

- Sunt Dumnezeu, zise el măicuţei, ţinându-şi faţa acoperită.  

Fă sex cu mine! 

Măicuţă îşi dă acordul fără întrebări, dar îl rugă având în 

vedere că ţine la virginitatea ei să facă doar sex anal. Hipiotul 

deghizat a fost de acord şi a trecut la treabă. După ce a terminat, 

el sări bucuros în sus, descoperindu-şi faţa: 

- Ha-ha, ţipa el. Eu sunt hipiotul! 

- Ha-ha, tipă măicuţa. Eu sunt şoferul de autobuz. 
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Un cardinal inspectează o mănăstire de maici şi vede o 

călugăriţă împingând un căruţ de bebeluşi şi-i zice acesteia: 

- Ia te uită ce avem aici! Un secret al mănăstirii? 

Maica stareţă îi spune: 

- Nu, nu e un secret mănăstiresc, e o greşeală a cardinalului. 
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O călugăriţă se urcă într-un taxi, iar şoferul nu o slăbeşte din 

ochi. Mirată, îl întreabă ce are, iar şoferul îi răspunde: 

- Măicuţă, am şi eu o întrebare, dar nu vreau să te simţi prost. 

- Copilul meu, când ai vârsta mea şi ai fost toată viaţa 

călugăriţă, ai auzit câte şi câte, nimic nu mă mai poate face să mă 

simt prost. Spune ce ai pe suflet. 

- Am şi eu o fantezie ce m-a urmărit toată viaţa. Tot timpul mi-

am dorit să mă culc cu o călugăriţă, zise şoferul. 

- Păi, ia să vedem ce putem face pentru tine. Mai întâi trebuie 

să îndeplinim trei condiţii: nu trebuie să fii însurat, trebuie să fii 

catolic iar eu sunt virgină şi aş vrea să rămân aşa, deci trebuie să 

facem anal. 

- Perfect! urlă şoferul. Nu sunt însurat şi sunt şi catolic cât 

despre a treia condiţie, nicio problemă. 

- Păi, trage pe dreapta atunci, îi zise călugăriţa.  

Trage el pe dreapta, se pun ei pe treabă şi apoi îşi continuă 

drumul. La un moment dat, şoferul începe să plângă. 

- Ce s-a întâmplat? Întreabă călugăriţa. 

- Păi, măicuţă, am păcătuit. Am minţit. Sunt însurat, am copii şi 

sunt şi evreu. 

- Nu-i nimic, zise călugăriţă, pe mine mă cheamă John şi merg 

la un bal mascat. 

 

  

Două călugăriţe sosite de curând în America cu vaporul se 

sfătuiesc: 

- Am auzit că oamenii de pe aici mănâncă câini. 

- Îngrozitor! Zice cealaltă, dar dacă vrem să trăim aici trebuie 

să facem ca şi americanii. 

- Bine zice cealaltă, atunci hai să mergem la un chioşc. 

La chioşcul de hot-dog prima dă comanda: 

- Doi "Dogs". 
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Vânzătorul împachetează ambele hot-dog-uri în folie şi le dă 

celor două maici. Amândouă se grăbesc spre o bancă în parc şi 

după ce-şi despachetează masa una o întreabă pe cealaltă cu un 

ton şoptit: 

- Tu ce parte a corpului ai primit? 

 

  

Reducere de personal la Mănăstire. Maica Stareţă cheamă la ea 

pe rând călugăriţele pentru a le testa. Intră prima călugăriţă, iar 

stareţa o întreabă: 

- Călugăriţo, cu ce asemuieşti tu Sfânta Turlă a Bisericii? 

Călugăriţa răspunde: 

- Cu un cucuruz. 

- Nu ţi-e ruşine, cum îndrăzneşti să asemuieşti Sfânta Turlă a 

Bisericii cu un cucuruz? 

Intră a doua călugăriţă, iar Stareţa o întreabă şi pe aceasta: 

- Călugăriţo, cu ce asemuieşti tu Sfânta Turlă a Bisericii? 

- Cu un morcov. 

- Nu ţi-e ruşine, cum îndrăzneşti să asemuieşti Sfânta Turlă a 

Bisericii cu un morcov? 

Intră şi a treia călugăriţă, stareţa îi pune şi ei aceeaşi 

întrebare: 

- Călugăriţo, cu ce asemuieşti tu Sfânta Turlă a Bisericii? 

- Cu un penis. 

- Nu ţi-e ruşine, cum îndrăzneşti să asemuieşti Sfântul penis cu 

Turla Bisericii? 

 

  

Un violator prinde şi violează o măicuţă. După ce i-o trage bine 

violatorul îi spune maicii: 

- Dacă ştiam că eşti virgină nu te mai violam! 

La care maica spune: 

- Apăi dacă ştiam că e aşa de bine îmi dădeam şi eu jos ciorapii. 
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Un călugăr şi o călugăriţă se rătăcesc într-un viscol. După mult 

umblat ajung la o cabană micuţă. Epuizaţi fac pregătirile pentru 

a dormi. Erau câteva pături şi un sac de dormit pe jos, dar un 

singur pat. Fiind un cavaler, călugărul spune: 

- Soră, dormiţi dumneavoastră în pat. Eu mă voi culca pe jos în 

sacul de dormit. 

Imediat ce intră în sacul de dormit şi trage fermoarul tocmai 

aţipind o aude pe călugăriţă spunând: 
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- Frate, mi-e frig. 

El desface fermoarul sacului se ridică, caută câteva pături şi o 

înveleşte. Intră din nou în sac şi când închide ochii ea spune din 

nou: 

- Frate, tot mi-e foarte frig! 

El deschide sacul, se ridică din nou, caută alte pături, le pune 

pe ea şi se reîntoarce în sac. Abia închide ochii când ea spune: 

- Frate, aproape îngheţ. 

De data asta el rămâne nemişcat şi zice: 

- Soră, am o idee. Suntem la kilometri de orice fiinţă 

omenească, departe de civilizaţie. De ce nu facem ca bărbatul şi 

nevasta? 

- De partea mea nicio problemă, răspunde ea cu voce cochetă. 

La care el rosteşte urlând: 

- Atunci dă-te jos din pat şi căutaţi tu singură păturile! 

 

  

Două călugăriţe au ieşit de la mănăstire ca să vândă prăjituri. 

Una era sora Matematică şi cealaltă soră Logică. 

Sora Matematică spune: 

- Se apropie noaptea şi suntem încă departe de mănăstire. 

Sora Logică răspunde: 

- Soră, ţi-ai dat seama că ne urmăreşte un bărbat de peste o 

jumătate de oră? 

- Da, ce o vrea de la noi? 

- Este logic. Vrea să ne violeze. 

- Oh Doamne! Calculez că dacă continuăm să mergem în acest 

ritm, ne va ajunge în 15 minute. Ce putem face? 

- Unicul lucru logic pe care îl putem face este să mergem mai 

repede! 

- Nu cred să funcţioneze asta! 

- Bineînţeles că nu, pentru ca şi el a făcut ultimul lucru logic pe 

care-l putea face, a început şi el să meargă mai repede! 
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- Şi acum, ce vom face? O să ne ajungă într-un minut. 

- Unicul lucru logic pe care îl putem face este să ne separăm, 

dumneavoastră o luaţi pe acolo şi eu pe aici; nu va putea să ne 

urmărească pe amândouă! 

Atunci, bărbatul s-a decis s-o urmărească pe sora Logică. Sora 

Matematică a ajuns la mănăstire preocupată de ceea ce i s-o fi 

întâmplat sorei Logică, dar după un timp a sosit şi aceasta, iar 

sora Matematică îi spune: 

- Soră Logică! Mulţumesc lui Dumnezeu că aţi ajuns cu bine! 

Povestiţi-mi ce s-a întâmplat? 

- S-a întâmplat ceea ce era logic. Bărbatul nu putea să ne 

urmărească pe amândouă, aşa că a optat pentru mine. 

- Şi ce s-a întâmplat după aceea? 

- Ceea ce era logic. Am început să fug cât mai repede, şi el după 

mine, la fel. 

- Şi? 

- Din nou ceea ce era logic. M-a ajuns. 

- Dumnezeule, şi dumnmeavoastră ce aţi făcut? 

- Am făcut ceea ce era logic, mi-am ridicat fusta. 

- Dumnezeule! Dar omul ce a făcut? 

- Şi el a făcut ceea ce era logic, şi-a dat jos pantalonii. 

- Oh, nu! Ce s-a întâmplat după aceea? 

- Păi, nu este logic soră? O călugăriţă cu fusta ridicată fuge 

mult mai repede decât un bărbat cu pantalonii în vine! 
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Poliţisme 
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Zâne bune 
 

Când părinţii tăi te acuză că minţi, uită -te în ochii lor şi spune-le: 

“Iepuraşul de Paşte, Moş Crăciun, Zâna Măseluţă”.  
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- Cioc ! Cioc! 

- Cine e? 

- Zâna cea bună! 

- Şi de ce ai un topor? 

- Nu prea sunt bine dispusă azi. 

 

  

Uneori mă scufund în lumea basmului. Se face că o zână bună 

mă invită să beau din licoarea ei fermecată... E Zâna Măseluţă şi 

mă îmbie să trag la măsea. 

 

  

O blondă, o brunetă şi o roşcată treceau un pod magic în Ţara 

Minunilor, când dau peste o zână. Ea le spune că le va 

transforma în ce vor ele dacă sar de pe pod şi spun ce îşi doresc 

să fie.  

Bruneta sare imediat de pe pod şi strigă :  

- Vultur! 

Se transformă în frumoasa pasăre de pradă şi îşi ia zborul. 

Roşcata sare şi ea şi strigă:  

- Păstrăv! 

Se transformă într-un păstrăv strălucitor şi începând să înoate 

în susul râului.  

Blonda devine atât de emoţionată, încât sare de pe pod fără să 

se gândească la ceea ce vrea să devină. Intră în panică şi strigă:  

- Rahat! 

 

  

Un negru era în deşert. Se întâlneşte cu o zână care poate să-i 

îndeplinească, trei dorinţe. Prima dată vrea să aibă mai multă 

apă, apoi să devină alb. Ultima dorinţă e să poată vedea fundul 

fetelor. Zâna l-a transformat în vas de toaletă. 
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Mergea Bulă amărât când, la un moment dat, se întâlneşte cu 

zâna cea bună. 

- Drumeţule, zice zâna, pentru că eşti primul om care mi-a ieşit 

azi în cale, dă-mi voie să-ţi îndeplinesc orice dorinţă! 

- Hmmm, zice Bulă, orice? Poţi să mă transformi în orice 

vreau? 

- Sigur! zice zâna. 

- Atunci transformă-mă în vierme! 

- Cum aşa? 

- Păi şi aşa sunt băgat în rahat până-n gât... 
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Lech Walesa, cunoscut sindicalist din Polonia întâlneşte o zână 

care-i promite să-i îndeplinească trei dorinţe. 

- Prima mea dorinţă, dragă zână, ar fi să intre chinezii în 

Polonia şi imediat să se şi retragă... 

- Bine, dorinţa îţi va fi împlinită. 

- A doua dorinţă, dragă zână, ar fi să intre chinezii în Polonia 

încă o dată şi imediat să se retragă... 

- Bine, şi această dorinţă îţi va fi împlinită. 

- A treia dorinţă, dragă zână, ar fi să mai intre o dată chinezii în 

Polonia şi să se şi retragă după aceea... 

- Bine, bine, spune zâna, nu înţeleg! De ce vrei tu asta? 

- Păi, dacă intră de trei ori în Polonia, trebuie să treacă de şase 

ori peste Rusia. 

 

  

O bătrână stătea amărâtă pe un balansoar, ţinând în braţe pe 

motanul ei, Gicuţă. Deodată apare o zână care-i spune: 

− Fiindcă ai dus o viaţă cinstită şi ai un suflet bun, îţi voi 

îndeplini trei dorinţe!  

Stă bătrâna, se gândeşte şi îi spune: 

− Vreau să fiu foarte bogată! 

Zâna transformă casa în palat şi o umple pe bătrână de bani. 

− Acum vreau să fiu tânără şi frumoasă! 

O face zâna prinţesa. 

− Şi ultima dorinţă: vreau să-l transformi pe motanul Gicuţă în 

cel mai frumos bărbat din lume! 

Zâna îi îndeplineşte şi ultima dorinţă şi dispare. Câteva minute 

prinţesa şi Gicuţă se privesc în ochi. Prinţesa e tulburată de cât 

de frumos poate fi Gicuţă. Gicuţă se ridică, se apropie de ea, se 

înclină şi îi şopteşte la ureche: 

− Nu cumva îţi pare rău acum că m-ai castrat? 
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Un băieţel căruia începuseră să-i cadă dinţii se duce şi întreabă 

pe mama lui: 

- Mami ce-i aia Zâna Măseluţă? Eşti cumva tu? 

- Da puiule, eu sunt! 

Băieţelul face doi paşi şi se întoarce: 

- Ia stai, dacă tu eşti Zâna Măseluţă, cum faci să intri în 

camerele altor copii? 

 

  

Un şofer de TIR venea spre casă dintr-o cursă. Pe şosea îi 

apare o broască pe care o ocoleşte. La câţiva kilometri 

depărtare, o tipă frumoasă îi face cu mâna. Opreşte şi o ia în 

maşină. Tipa îi zice: 

- Domnule, ştii... eu sunt broasca pe care ai ocolit-o. Sunt de 

fapt o zână şi pentru că nu m-ai omorât îţi pot îndeplini trei 

dorinţe. 

Omul se cruceşte şi zice: 

- Dacă tu eşti o zână, cred că o singură dorinţă mi-ar ajunge. 

Sunt cam sărac, aşa că aş dori să am şi eu ceva euro acolo. 

- Nicio problemă, zice zâna.  

La un semn apare un diplomat plin cu euro. Omul, foarte 

mulţumit, zice că nu mai vrea altceva. Zâna insistă şi el îi zice: 

- Aş dori să mă faci mai frumos.  

Zâna îi îndeplineşte şi această dorinţă. După multe insistenţe 

pentru cea de-a treia dorinţă, omul vede un cal pe câmp şi zice: 

- Dă-mi ce are calul ăla.  

Zis şi făcut. Zâna coboară, ajunge şi omul la el acasă, dar 

nevasta nu îl recunoaşte. Îi zice: 

- Mi-am făcut operaţie estetică, dar hai în casă să vezi ce dotat 

sunt.  

Intră în casă, se fac comozi şi când se uită omul, zice cu năduf: 

- Fir-ar al naibii de cal că era iapă... 



 

 344 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 
Plictiseala mare la ora asta… 

 

  

Porcuşorul agresiv se întâlneşte cu zâna cea bună şi îi sare 

imediat la gât. 

- Te omor! Te omor! Te omor! 

- Stai, porcuşorule, zice zâna, nu mă omori ca eu pot să îţi 

îndeplinesc două dorinţe. 

- Bine... prima dorinţă: pune aici un pietroi aşa de greu încât 

nimeni, dar nimeni-nimeni-nimeni pe lumea asta să nu poată să-

l ridice! 

- Bun, se rezolvă... Şi a doua dorinţă? 

- Ridică-l! 
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Ionescu mergea prin deşert într-o zi extrem de plictisitoare. 

Inevitabil, i se face sete. 

-  Vai Doamne, ce mă fac, îmi este foarte sete, n-am 

nici o şansă, ajută-mă te rog, te rog, te rog...  

În culmea deznădejdii, îi apare în faţă o tipă într-un voal foarte 

discret, care îi zice: 

-  Ce mai faci Georgescule, am impresia că îţi este cam 

sete, nu-i aşa? 

-  Evident, dar tu cine eşti? 

-  Eu sunt Zâna ta bună, Georgescule, şi pot să-ţi 

îndeplinesc orice dorinţă! 

Total încurcat şi nevenindu-i să-şi creadă simţurilor, Geor-

gescu abia apucă să zică: 

-  Mi-e sete rău de tot!!!  

Zâna zice: 

-  Georgescu, dacă tragi o băşină şi spulberi duna 

aceea de nisip din faţa ta, vei avea de băut... ce nici 

măcar nu ai visat vreodată! 

Încurcat, Georgescu se plânge că nu este stăpân pe propriile 

puteri, că nu ştie cum să facă chestia asta, că nu poate şi începe 

să plângă că va muri de sete. Atunci zâna îl învăţa cum să fie 

încrezător în propriile puteri şi aptitudini, şi cum că doar cu un 

pic de tehnică, este absolut imposibil să nu reuşească! 

-  Uite, Georgescule, te aşezi în patru labe, cu spatele la 

dună, te concentrezi asupra ţintei, nu-ţi faci prea mari 

probleme referitor la mijloace şi mai ales asupra 

rezultatelor şi... o tragi! 

Fără putere de comentariu, pregătit psihologic, încrezător în 

propriile forţe, Georgescu se aşează în patru labe, ţopăie de două 

ori pe piciorul stâng, de două ori pe dreptul şi când se întoarce, 

ca după o furtună de nisip, vede o masă sub o umbrelă, plină cu 

şampanie, whisky, sifon, gheaţă, coca-cola, lapte, citronadă, 

absolut tot ce-ţi poţi imagina!  
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Şi bea, şi bea până îşi face plinul... Stă un pic şi zice: 

-  Hei, zâna bună, Zâna bună, unde eşti?  

Şi apare din nou Zâna. 

-  Ce îţi doreşti, Georgescule? Sunt Zâna ta bună şi sunt 

la dispoziţia ta! Care-ţi este dorinţa? 

-  Păi, Zâna bună... după atâta băutură, mi s-a cam 

făcut un pic foame... 

-  Simplu, Georgescule, uite vezi tu duna aia de nisip 

ceva mai încolo? Spulber-o! Şi nu vei regreta! Ştii deja 

cum! 

-  OK, zice Georgescu, încrezător în propriile-i puteri şi 

aptitudini, stăpân deja pe tehnică. 

Se aşează în patru labe, ţopăie de cinci ori pe stângul, de cinci 

ori pe dreptul, se concentreaz,... şi-i dă drumul! Se întoarce, şi... în 

spatele lui vede o perdea de nisip spulberat care tocmai se 

aşternea...  

Apoi vede o masă plină cu fazani, purcei de lapte cu lămâie în 

gură, cotlete, perişoare, chiftele, McDonald's, pizza, pasta şi 

multe multe altele! Şi mi se pune Georgescu pe mâncat şi băut 

până gata să plesnească! Îşi aprinde un trabuc cubanez, şi 

savurându-l, cheamă Zâna: 

-  Zâna bună, Zâna bună unde eşti? 

-  Sunt aici, Georgescu, sunt aici! Care este dorinţa ta? 

-  Păi, cum să spun, Zâna bună... Am băut, am mâncat... 

Acum fumez... Nu cumva ştii pe cineva care ar vrea să... 

Ştii tu, nu?! 

-  Păi, Georgescule, eu ce sunt?! Pot să-ţi îndeplinesc 

absolut orice dorinţă, aceasta este menirea mea! 

... şi Zâna începe să-şi dea la o parte transparentele voaluri şi 

chiloţii în ritmul unei muzici seducătoare, amăgitoare... 

Georgescu simte un ghiont ascuţit între coaste şi aude din partea 

sa dreaptă: 
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-  Bine măi, Georgescule, dormi în şedinţă, asta nu-i 

mare lucru, dar după ce ne-ai băşit în şedinţă de două 

ori, acum vrei să scoţi şi scula la director?... 
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Emo Na Lisa 
 

 

Animalul preferat al unui emo este lama.  
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Q: Ce face un emo de ziua lui ? 

A: Plânge fiindcă nu este în fiecare zi. 

 

  

Q: Ce fac cinci emo într-o cameră? 

A: Patru stau în câte un colţ şi se taie cu lama şi al cincilea stă 

în mijloc şi plânge că nu are şi el un colţ... 

 

  

Ion cu Gheorge văd ceva căzând de pe bloc: 

- E Superman... 

- Nu! E Batman... 

- Ba nuuu! E un emo! 

 

  

Q: Ce are special un gazon emo? 

A: Se taie singur! 

 

  

Discuţie între un părinte si copilul emo: 

- Mă duc să mă arunc pe fereastră. 

- Stăm la parter. 

- Mă arunc de mai multe ori... 

 

  

Q: Care este asemănarea între maioneză şi un emo? 

A: Dacă nu e bătut cum trebuie se taie. 

 

  

Q: De ce EMO nu fac baie? 

A: Ca să nu se demachieze! 
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Q: Ce pastilă a luat un emo după şase milkshake? 

A: Emodium! 

 

  

Q: Ce trebuie să-i spui unui copil emo să îl faci să plângă? 

A: Nimic! 

 

  

Q: Cum se numeşte un emo care trăieşte în Alaska? 

A: Eskemo! 

 

  

Q: Ce face un emo care intră în cimitir? 

A: Plânge că n-a murit şi el. 

 

  

Un emo merge la bibliotecă şi întreabă: 

- Cărţi despre sinucideri aveţi? 

La care bibliotecara îi răspunde pe sub ochelari: 

- Nu-ţi dau, că nu mi-o mai aduci înapoi! 

 

  

Dacă vezi un emo cu bretonul dat pe spate, fără piercings şi 

zâmbind, uită-te bine în calendar că e Halloween. 

 

  

Q: Cum dai un emo jos din copac? 

A: Tai frânghia. 

 

  

Q: Care este cel mai vesel emo? 

A: Cel care a murit. 
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Q: Cum opreşti un emo să se sinucidă? 

A: Îi spui că a fost condamnat la moarte. 

 

  

Q: Cum opreşti un emo să se înece? 

A: Îi dai o batistă. 

 

  

Q: De ce nu vezi prea mulţi emo? 

A: Ceilalţi s-au sinucis. 

Q: Cum îşi iau doi emo la revedere? 

A: Sinucidere plăcută! 

 

  

FATA EMO: Vrei să ne mozolim? 

BĂIATUL EMO: Nu. 

FATA EMO: Vrei să facem sex? 

BĂIATUL EMO: Nu chiar. 

FATA EMO: Vrei să plângem? 

BĂIATUL EMO: Asta încercam să fac înainte să mă întrerupi. 

 

  

Q: Care e asemănarea între un ninja şi un emo? 

A: Amândoi se dau cu cărbuni la ochi! 

Q: Care e deosebirea între ei? 

A: Ninja, când se enervează, îi taie pe alţii, emo, când se 

enervează, se taie pe el! 

 

  

Q: Un emo când se trezeşte dimineaţa, se spala pe dinţi, se 

îmbracă în negru, îşi pune cercei, dar uită ceva! Ce? 

A: Să se arunce de pe bloc! 
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Vine un turist prin România. Intră într-un bar şi cere un 

whisky. La un moment dat, lângă el se aşează un emo. 

Vânzătorul nu mai stă pe gânduri, scoate o puşcă de vânătoare şi 

îl împuşcă pe emo. Toată lumea din bar stătea liniştită, la care 

turistul uimit: 

- Bine, domnule, chiar aşa să omorâţi un om nevinovat? Ce a 

făcut bietul om? 

- E emo! La noi sunt aşa de mulţi, încât s-a legalizat uciderea 

lor. 

Auzind acestea, turistul merge, îşi cumpără o puşcă, ia nişte 

insigne, le aruncă pe stradă şi se pune la pândă. Nu trec cinci 

minute, că zona e ticsită de emo.  

Omul nu stă pe gânduri şi începe să-i ciuruiască, la care apare 

un echipaj al poliţiei care-l ia pe sus şi-l duce la închisoare. 

Turistul e intrigat: 

- Bine, domnule, dar parcă aici e legal să omori emo! 

Poliţistul îi răspunde: 

- Da, e legal, dar nu ai voie să-i momeşti! 

 

  

Trei naufragiaţi pe o insulă pustie: un american emo, un 

francez emo şi un român. Rabdă ei de foame câteva zile. Într-o 

seară, americanul emo îşi taie o bucată de pulpă şi o pune pe 

grătar. 

- Ooooo, mâncăm grătar, zic francezul emo şi românul. 

A doua zi, francezul emo îşi taie o bucată de pulpă şi o pune pe 

grătar. 

- Oooo, iar mâncăm grătar, zic americanul emo şi românul. 

A treia zi, românul îşi scoate penisul. 

- Ooooo, mâncăm hot-dog, zic americanul emo şi francezul 

emo. 

- Mâncaţi pe naiba! Beţi lăptic şi la culcare că e târziu! 
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Q: Ce face un primar emo? 

A: Pune bordura nouă şi apoi plânge că trebuie să arunce 

bordura veche. 

 

  

Q: Care este cel personajul emo din Stăpânul inelelelor? 

A: Gollum! Şi acum îl mai chinuie amintirea inelului. 

 

  

Aţi auzit că a apărut puiul emo? Chiar şi vaca emo, porcul emo, 

oaia emo. Toate se taie singure, de aceea nu mai e nevoie de 

abatoare! 

 

  

Q: Cum sună rezultatul autopsiei unui emo? 

A: Deshidratare cauzată de plâns excesiv. 

 

  

Q: Cine e sponsorul echipei naţionale de emo? 

A: Gilette. 

 

  

Q: Cine este bărbatul ideal pentru orice fată emo? 

A: Edward Scissorhands.  

 

  

Q: De ce niciun copil emo nu vrea să se facă actor? 

A: Pentru că ar putea fi obligat să joace în comedii. 

 

  

Q: Cum convingi un emo să meargă la o comedie? 

A: Îi spui că s-ar putea să plângă cu lacrimi de râs. 
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Q: Cum numeşte un regizor emo scena finală, când personajul 

moare? 

A: Finalul perfect! 

 

  

Q: Ce spun oamenii despre copiii emo bogaţi? 

A: Că s-au născut cu un cuţit de argint în gură! 

 

  

Q: Cum satisfaci un angajat emo? 

A: Îi faci multe reduceri de salariu. 

 

  

Q: De ce se duc copiii emo la circ? 

A: Pentru că există posibilitatea să fie aleşi la numărul în care 

o persoană este tăiată în două. 

 

  

Q: Ce au în comun un emo şi un criminal?  

A: Amândoi vor să omoare aceeaşi persoană... 

 

  

Q: Ce e tragic într-un accident de maşină în care mor patru 

emo? 

A: Faptul că maşina are cinci locuri. 

 

  

Q: De câţi emo ai nevoie pentru a vopsi un zid? 

A: Depinde cât de tare îi arunci. 

Q: Ce e negru, alb şi roşu, stă într-un colţ şi se face din ce în ce 

mai mic? 

A: Un emo cu un cuţit de curăţat cartofi. 
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Q: Ce e mai rău decât un emo care boceşte? 

A: Zece emo care bocesc deodată. 

 

  

Q: Ce e mai frumos decât 50 de emo bătuţi în cuie într-un 

copac? 

A: Un emo bătut în cuie în 50 de copaci! 

 

  

Q: Ce face o dansatoare de striptease emo? 

A: Plânge că trebuie să se despartă de hainele ei. 
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Q: De ce a dispărut Elodia? 

A: Era emo şi, în loc să înainteze divorţul, a început să se 

ascundă departe de lume. 

 

  

Q: Cum dă un emo jos tencuiala? 

A: Începe să plângă până se scurge toată. 

 

  

Q: De ce nu e niciun emo în baruri între 4 şi 7 seara? 

A: Pentru că atunci e Happy Hours. 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre o ceapă şi un emo? 

A: Plângi atunci când tai o ceapă... 

Q: Cum se numeşte un emo întins pe stradă? 

A: Limitator de viteză... 

 

  

Q: De ce vrea un emo să devină regizor?  

A: Să spună tot timpul: “Tăiaţi”. 

 

  

Bate cineva la uşa unui emo. 

- Cine e acolo? 

- Eu! Vreau să te omor! 

- Stai, mă omor singur! 

 

  

Q: De ce plânge un emo când îşi rupe un picior?  

A: E trist că nu şi l-a rupt şi pe celălalt. 
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Q: Care este poporul emo al Europei? 

A: Românii… Atunci când nu mai suportă, fug din ţară, se 

aruncă de la etaj, îşi dau foc cu benzină, se spânzură, se aruncă 

de la înălţime. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q: Cum i se spune unui emo în Japonia?  

A: E-moka! 
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Doctorisme 
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MAI AM TIMP… 

Doctorul zice: 

-  Gândiţi-vă că nu e niciodată prea târziu să vă lăsaţi 

de fumat şi de băut! 

Eu gândesc: atunci mai am timp... 

 

  

UN DEGET ÎN GURĂ 

O după-amiază liniştită. Dintr-odată, din cabinetul medical se 

aude un strigăt disperat, după care o voce feminină: 

-  Puişor, spune frumos aaaaaaaa!, pentru ca domnul 

doctor să poată să-şi scoată degetul din gura ta! 

 

  

SPECIALIZARE 

În toiul nopţii, pe un tip îl apucă o durere cumplită la testiculul 

stâng. Caută înnebunit să ajungă la un medic şi vede pe o uşă o 

plăcuţă pe care scria Dr. Ionescu. Bate la uşă. Apare un tip în 

pijama. Suferindul îi zice: 

-  Domnule doctor, vă rog, ajutaţi-mă! Mă doare 

îngrozitor testiculul stâng…. 

-  Dragă, nu pot să te ajut. Eu sunt doctor în drept. 

-  Fir-ar să fie, unde a ajuns specializarea asta... 

 

  

PROGRESE ÎNDOIELNICE 

Un domn, cu o faţă tristă, în vizită la psihiatru. 

-  Felicitări, domnule, faceţi progrese! Tratamentul da 

rezultate! 

-  Astea le numiţi dumneavoastră progrese? Cu şase 

luni în urmă eram Napoleon, iar acum sunt un nimeni... 
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MĂRGELE 

O femeie, cu o voce foarte groasă, vine la un doctor: 

-  Bună ziua, doctore!  

-  Vai, doamnă, dar ce aveţi la gât? 

-  La gât? Mărgele... 

 

  

PEŞTELE SĂNĂTOS 

-  Domnule doctor, e sănătos peştele?, întreabă un 

pacient cu gândul la o alimentaţie raţională. 

-  Precis, zice doctorul, până acum nu am văzut 

niciunul la mine în cabinet... 

 

  

ALEGERE GREA 

Un tip vine la doctor din cauza mirosului neplăcut din gură. 

După consultaţie, doctorul îi zice: 

-  Trebuie să vă hotărâţi odată pentru totdeauna: ori 

încetaţi să vă roadeţi unghiile ori să vă scărpinaţi 

hemoroizii! 

 

  

SENTIMENT POSTOPERATOR 

Pacientul îşi recapătă cunoştinţa după operaţie. 

-  Domnule doctor, deci operaţia a reuşit? 

-  Nu, fiule, eu sunt Sfântul Petru. 

 

  

MĂSELE STRICATE 

-  Doctore, nu măseaua aia trebuia extrasă... 

-  Lasă că ajungem noi şi la aia stricată! 
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RESPIRAŢIE CU JUNGHIURI 

La un spital, pacienta îi spune medicului: 

-  Azi mă simt mai bine, junghiurile au încetat... 

Singurul lucru care mă deranjează puţin este respiraţia. 

-  Hm, da! Păi, să vedem ce putem face să înceteze şi 

asta… 

 

  

NEAMŢUL DUPĂ CARE ŞI-A PIERDUT CAPUL 

 

 
 

Două femei în vârstă, provenind de la ţară, stau la o bârfă pe 

banca din faţa blocului, după vizita medicală. 

-  Florico, cum zice doctorul că îl cheamă pe neamţul 

ăla după care ţi-ai pierdut capul? 

-  Alzheimer! 

 

  

TRATAMENT PENTRU BRONŞITĂ 

-  Aţi ascultat sfatul meu, să dormiţi cât mai mult cu 

fereastra deschisă?, întreabă doctorul. 

-  Da, domnule doctor, aşa am făcut. 

-  Şi nu v-a dispărut bronşita? 

-  Bronşita, nu. În schimb, mi-au dispărut televizorul, 

două tablouri şi telefonul mobil… 
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PRELUNGIREA VIEŢII 

Un moş se duce la doctor. 

-  Domnule doctor, am venit să-mi daţi SIDA! 

-  Moşule, ce ai? Eşti nebun? 

-  Nu, dar am auzit că cu SIDA mai trăieşti vreo doi ani 

şi după aia mori! 

 

  

O VIAŢĂ PERFECT NORMALĂ 

-  Ia spuneţi-mi, duceţi o viaţă normală?, îl întreabă 

medicul pe noul pacient. 

-  Da, fără discuţie, duc o viaţă perfect normală. 

-  Atunci cred că va trebui s-o întrerupeţi pentru un 

timp... 

 

  

INTIMITATE 

O tânără se prezintă la medic pentru controlul periodic. În timp 

ce o examinează, doctorul observă că femeia are mai multe 

zgârieturi pe partea interioară a pulpelor şi, nedumerit, o 

întreabă care este cauza. 

-  Ştiţi, prietenul meu poartă ochelari, îi răspunde 

femeia. 

-  Dar de ce nu-i spuneţi să şi-i dea jos?, întreabă 

doctorul. 

-  Nu suntem chiar aşa de intimi!... 

 

  

RESPECT 

-  Doctore, aveţi ceva pentru paranoia? 

-  Mda, tot respectul!, răspunde doctorul. 
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O VESTE 

La ginecolog, după consultaţie: 

-  Am o veste bună, doamnă Brown! 

-  Domnişoară Brown... 

-  Ah, atunci am o veste proastă pentru dvs., dom-

nişoară Brown! 

 

  

RUGINA, BAT-O VINA! 

Vine un cuplu la medic. Cei doi sunt trişti. 

-  Domnule doctor, nu înţeleg ce se întâmplă. Nevastă-

mea e blondă, eu sunt brunet. De ce a ieşit copilul 

roşcat? 

-  Când aţi făcut ultima dată dragoste? O lună în urmă? 

-  Nu. 

-  Două? 

-  Nu. 

-  Jumătate de an? 

-  Nu. 

-  Un an? 

-  Nu. 

-  Păi, aţi ruginit! 

 

  

PROTECŢIE SEXUALĂ 

Doctorul îl întreabă pe pacientul său: 

-  Spune-mi, te rog, cum te protejezi când faci sex? 

-  Domnule doctor, sunt foarte precaut: folosesc pre-

zervativ şi mănuşi chirurgicale! 

-  Şi partenera? 

-  Care parteneră?! 
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ACTIVITATE MORTALĂ 

Vine un moş de 80 de ani la doctor. 

-  Domnule doctor, mâine mă însor! 

-  Bine, moşule, câţi ani are mireasa? 

-  21... 

-  Oho, dar trebuie să vă avertizez că orice activitate 

sexuală ar putea fi mortală!... 

Moşul stă puţin pe gânduri şi răspunde: 

-  Bine, dacă moare... moare! 

 

  

IMPOTENŢĂ 

Un tip se duce la doctor cu o problemă jenantă. 

-  Domnule doctor, am o problemă... 

-  Şi cam care ar fi asta?... 

-  Nu mi se scoală. 

-  Aha!… Fii atent: o iei în mână şi tragi de ea până 

ajunge cam pe la genunchi. Apoi mai vii pe la mine. 

-  Bine, domnule doctor.  

Vine omul după două zile: 

-  Domnule doctor, degeaba, tot nu se scoală. 

-  Mai trage de ea până ajunge la călcâie şi mai vino pe 

la mine. 

-  Bine, domnule doctor. 

Vine omul iar peste două zile: 

-  Degeaba, nu merge. 

-  Trage-o până ajunge la fund, apoi mai vino pe aici. 

-  Bine, domnule doctor! 

Vine tipul din nou: 

-  Nu merge, tot nu mi se scoală! 

-  Atunci, poţi să te caci pe ea! 
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PROBLEME CU VIBRATORUL 

O femeie merge la ginecolog cu o problemă dificilă: i-a rămas 

vibratorul înţepenit în vagin. Ginecologul o examinează şi… 

-  Am două veşti, una bună şi alta proastă! Cea proastă 

e că nu-l putem scoate, cea bună e că-i putem schimba 

bateriile! 

 

  

OASPEŢI SURPRINŞI 

Un domn distins merge la medic. 

-  Vă rog să mă ajutaţi, doctore! Căsătoria mea este în 

joc. Nu mai merge sexul aşa cum mergea pe vremuri... 

-  Am să vă prescriu o tabletă, pe care va trebui să o 

luaţi în fiecare seară în timpul cinei. 

După câteva zile, pacientul vine la control. 

-  Ei, v-a folosit tableta? 

-  Domnule doctor, este cu adevărat uluitoare. Chiar şi 

în timpul cinei am făcut de două ori sex cu nevasta mea. 

-  Şi ea ce a spus? 

-  I-a plăcut foarte tare, dar oaspeţii au fost foarte 

surprinşi… 

 

  

ECHILIBRU 

Un pitic se duce la un doctor chirurg. 

-  Domnule doctor, am venit pentru o operaţie. Doresc 

să-mi mai tăiaţi din penis… 

Doctorul examinează şi este uimit. 

-  Dumnezeule!… Pot să te întreb de ce vrei să mai tai?  

-  Ştiţi, domnule doctor, este un singur inconvenient. 

Când mi se scoală, îmi pierd echilibrul! 
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COMPLIMENT 

-  Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată 

când cineva îmi face un compliment, eu fac sex cu el. Ce 

îmi recomandaţi? 

-  Aveţi nişte ochi atât de frumoşi! 

 

 
 

  

NECAZURI 

La psihiatru: 

-  Povesteşte-mi totul în ordine cronologică. Ce ai făcut 

prima dată? 

-  La început am creat cerul şi pământul... Abia pe 

urmă am început să am necazuri... 
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SERVITOAREA 

Un tip îi dă telefon doctorului: 

-  Doctore, am o problemă, fiul meu de 16 ani are 

blenoragie şi nu mi se pare normal la vârsta lui. Însă 

cred că ştiu cine e de vină: nesimţita aia de servitoare. 

-  Stai liniştit, omule, se mai întâmplă. 

-  Nu pot, doctore, să stau liniştit, fiindcă şi eu trebuie 

să recunosc că m-am culcat cu servitoarea şi am aceleaşi 

simptome. 

-  Dar chiar aveţi o problemă… 

-  Şi nu numai atât, cred că i-am dat şi nevestei mele.  

Doctorul răspunde speriat: 

-  Oh, nu! Înseamnă că avem cu toţii… 

 

  

MEDICUL LEGIST 

Soţia îşi priveşte soţul lucrând de zor. Sătulă să-l mai vadă 

cufundat în lucru, îi spune enervată: 

-  Să ştii că m-am săturat să te văd lucrând aşa. Tot 

timpul îţi aduci acasă de lucru de la serviciu şi de mine 

nu mai ai timp de loc. 

-  Bine dragă, se apără soţul, dar înţelege şi tu că am 

enorm de mult de lucru. Şi în afară de asta, o lume 

întreagă îşi ia de lucru acasă! 

-  Bine, bine, dar nu toţi sunt medici legişti ca tine! 

 

  

FĂRĂ ROMANE 

-  Domnule doctor, acum, după operaţie, am voie să 

citesc ceva? 

-  Da, dar vă sfătuiesc să nu începeţi niciun roman... 
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REZONABILITATE 

Doctorul are o nouă pacientă, o femeie corpolentă, între două 

vârste, elegant îmbrăcată şi plină de bijuterii. După ce o întreabă 

cam ce şi câte alimente consumă zilnic, îi spune: 

-  Să ştiţi că jumătate din ceea ce consumaţi este 

suficient să vă simţiţi bine şi ca organismul dvs. să func-

ţioneze rezonabil. 

-  Deci opinaţi să-mi înjumătăţesc raţia de alimente? 

-  Nu, deloc. Cealaltă jumătate este bine s-o mâncaţi 

pentru ca să trăiască rezonabil şi medicul. 

 

  

CICATRICEA 

După operaţia de apendicită, tânăra este vizitată de chirurg. 

-  Ei, cum merge, domnişoară? 

-  Bine, mulţumesc. Dar spuneţi-mi, domnule doctor, o 

să fie foarte vizibilă cicatricea mea?  

Medicul o priveşte o secundă şi îi răspunde: 

-  Asta depinde de dumneavoastră, domnişoară. 

 

  

PREVENŢIE 

Un tip merge la doctor şi îi spune: 

-  Nu ştiu, doctore, ce am: mă doare ficatul, mă doare 

spatele, mă doare inima.  

Îi face doctorul analizele şi-i spune: 

-  Îmi pare rău, ai cancer şi în trei luni ai să mori. 

Pleacă tipul supărat şi se întâlneşte cu un prieten la metrou. Îi 

spune de vizita la doctor, că este bolnav de SIDA şi că va muri în 

trei luni. Prietenul pleacă repede, uitând să dea mâna cu el, foarte 

îngrijorat. În staţia de autobuz, se întâlneşte cu un al treilea 
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prieten şi îi spune aceeaşi poveste. Îi ajunge doctorului la ureche 

varianta pe care o răspândeşte tipul în public. Îl cheamă la el: 

-  Bine, domnule, ce vorbe sunt astea? Ţi-am spus clar 

că vei muri de cancer în 3 luni şi dumneata spui la toată 

lumea că vei muri de SIDA? 

-  Lasă-mă, doctore, că şi aşa sunt destul de supărat! 

Ce vrei, după ce mor, să-mi reguleze toţi nevasta? 

 

  

TERAPIE DE ŞOC 

Unui psihiatru celebru îi merge hirul prin oraş: 

-  Ai auzit că dr. Petrescu, psihiatrul, a instituit o nouă 

terapie de şoc care a vindecat o mulţime de oameni? 

-  Ce terapie? 

-  Le trimite pacienţilor nota de plată înainte de a veni 

la consultaţie... 

 

  

VIERMI INTESTINALI 

Un proaspăt tătic merge la doctor şi îi cere: 

-  Daţi-mi ceva pentru viermi intestinali! 

-  Pentru adulţi sau pentru copii? 

-  Dar de unde să ştiu eu ce vârstă au? 

 

  

INFLAŢIA 

Înaintea unei intervenţii chirurgicale destul de complicate, 

medicul îi spune pacientului: 

-  Trebuie neapărat să plătiţi anticipat operaţia. 

-  De ce, doctore? E chiar atât de riscantă? 

-  Nu, îţi garantez reuşita sută la sută, dar durează 

vreo şase-şapte ore şi cu inflaţia asta... 
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ZAHĂRUL 

Un moş merge la doctor cu o problemă de viaţă şi de moarte: 

-  Domnule doctor, vă rog să-mi faceţi ceva pentru că 

eu nu mai pot face nimic cu baba şi asta mi-a spus că 

dacă nu-i fac ceva, mă lasă definitiv acum, după 50 de 

ani de căsătorie... 

-  Dar, domnule, la vârstă dumitale nu mai pot face 

nimic. Încearcă şi dumneata aşa cum mai vezi seara la 

televizor, cu limba, de exemplu... 

-  Nu pot, domnule doctor, că baba mea e bătrână şi 

are un lindic ca un castravete... 

-  Aşa de mare? 

-  Nu, aşa de acru... 

-  Dar nu-i nimic... Poţi să iei o zaharniţă şi să presari 

zahăr peste el, să-i corectezi gustul... 

-  Nu se poate, domnule doctor. Am încercat, dar când 

fac treaba asta, aşa mă dor ochii, de înnebunesc. 

-  Cum aşa? 

-  Păi, să vedeţi... Baba mea, aşa cum v-am zis, e 

bătrână tare şi nu se mai controlează prea bine...  

-  Şi ce face? 

-  Din când în când, mai scapă câte un vânt şi atunci 

îmi aruncă tot zahărul în ochi... 

 

  

VINE O VÂRSTĂ… 

-  Domnule doctor, nu ştiu ce am, nu mai pot să fac 

treaba mică... 

-  Dar câţi ani ai dumneata? 

-  79. 

-  Pleacă, domnule, acasă. Te-ai pişat destul! 
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CURĂ DE SLĂBIRE 

Era un tip foarte gras care se duce la doctor să mai slăbească. 

Tratamentul era destul de scump, iar tipul îi spune doctorului că 

vrea să slăbească în prima zi 5 kg. Doctorul îi spune că e OK, îl 

bagă într-o cameră, care era de fapt un labirint cu oglinzi imens. 

Tipul vede lângă el o blondă de nota 10, goală, cu o inscripţie pe 

ea: Dacă mă prinzi, mă fuţi! Aleargă după ea toată ziua, dar nu o 

prinde. La sfârşitul zilei, slăbise 5 kg.  

A doua zi, îi spune doctorului că este mulţumit de tratament, 

dar de data asta vrea ca tipa să fie roşcată. Doctorul e de acord, îl 

bagă în labirint, aceeaşi poveste. Tipul mai dă jos 5 kg.  

A treia zi, tipul îi spune doctorului că vrea să slăbească 20 kg. 

Doctorul îi spune că are o reţetă specială pentru asta şi îl bagă din 

nou în labirint. Tipul se uită în stânga şi-n dreapta, dar nu vede 

nicio tipă. 

La un moment dat, se întoarce şi vede un negru cât uşa, cu o 

inscripţie: Dacă te prind, te fut! 
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ECOGRAFIE 

-  Doctore, ce a arătat ecografia? 

-  O nuntă neplanificată, domnișoară. 

 

  

OPERAŢIE SIGURĂ 

-  Domnule doctor, sunteţi sigur că operaţia o să 

reuşească? 

-  Nu vă faceţi griji, în caz că nu reuşeşte, nici n-o să vă 

daţi seama... 

 

 
 

  

FĂRĂ LEAC 

-  Uite ce e, o să-ţi vorbesc serios… Trebuie să renunţi 

neapărat la alcool! 

-  Deci asta e, doctore, bănuiam eu că boala mea e fără 

leac... 
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CHIRURGIE ESTETICĂ 

Trei participanţi la un congres internaţional de chirurgie 

plastică îşi povesteau succesele. Americanul spune: 

-  Noi am avut un tip care a căzut de pe Empire State 

Building şi l-am refăcut bucată cu bucată.  

Rusul spune: 

-  Noi am avut un cosmonaut care a ars în capsula 

spaţială şi i-am înlocuit toată pielea, iar acum e ca nou!  

Românul spune: 

-  Noi am avut o tipă care a fost aruncată din maşină şi 

s-a înfipt într-o bornă kilometrică... 

-  Şi ce-i cu asta?, întreabă ceilalţi doi chirurgi. 

-  Păi, ne-a trebuit o lună să-i scoatem zâmbetul de pe 

buze! 

 

  

COMPĂTIMIRE 

-  Voi, doctorii, sunteţi buni de compătimit. Multă lume 

vă înjura. 

-  Da. Sincer să fiu, avem destui duşmani pe lumea 

asta. 

-  Adică mai mulţi decât pe lumea cealaltă? 

 

  

REŢETE INACCEPTABILE 

-  Doamnă, cel mai bun sfat pe care vi-l pot da este să 

vă recăsătoriţi! 

-  Atunci, luaţi-mă de soţie, doctore! 

-  Pardon, doamnă, eu nu iau niciodată reţetele pe care 

le prescriu! 
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VÂNTURI 

Doi doctori merg în spatele unuia care mergea cam crăcănat. 

Unul îi spune celuilalt: 

-  Ce părere ai, poate are hernie de merge aşa? 

-  Poate are viermi? Hai să-l întrebăm!  

La care tipul în cauză zice: 

-  Aţi greşit amândoi! Cred că mă trece un vânt... 

 

  

COSTURI 

-  Măi, vecine, zise un chirurg estetician, de ce nu vii la 

mine cu soţia ta? E aşa de urâtă încât se sperie şi câinii 

de pe stradă de ea. 

-  Cât ar costa operaţia? 

-  O mie de lei! 

-  E prea scump! Un vânător a zis că mi-o împuşcă 

dacă-i dau o sută de lei. 

 

  

FURCULIŢA 

Un tip se duce la doctor. Scoate penisul şi-i zice doctorului: 

-  Domnule doctor, faceţi-i ceva că arată tare rău!  

Se uită doctorul şi vede că penisul omului era ferfeniţă. 

-  Dar ce ai păţit? Te-a muşcat crocodilul? 

-  Nu, domnule doctor! Să vă explic… Ştiţi, soţiei mele 

îi place ca, după o repriză de amor, să o ia şi… sus. 

-  Bine, domule, înţeleg, e ceva firesc! Şi soţiei mele îi 

place şi totuşi, uite, eu nu am nimic! 

-  Da, dar soţiei mele îi e scârbă să o ia cu mâna şi o ia 

cu furculiţa... 
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NIMFOMANA 

Vine o nimfomană la doctor. Doctorul îi spune: 

-  Întindeţi-vă, vă rog, pe patul acela...  

Ea răspunde fericită: 

-  Cum de v-aţi dat seama atât de repede ce-mi 

lipseşte? 

 

  

NOTA DE PLATĂ 

Doctorul întreabă pacientul: 

-  De ce mi-aţi trimis nota de plată, nedeschisă înapoi? 

-  Pentru că mi-aţi recomandat să evit să mă enervez... 

 

  

INVENTARUL 

Un doctor se întâlneşte cu un pacient în cimitir: 

-  Faceţi inventarul, domnule doctor? 

 

  

UNDE-S DOI…  

Într-o vară, compania la care lucra Dave l-a transferat în alt 

oraş şi el a trebuit să-şi facă o vizită medicală. Toate analizele au 

ieşit bine, dar doctorul n-a putut să nu remarce: 

-  Cum vă descurcaţi cu aşa dimensiune mică? 

-  Foarte bine!, răspunde Dave. Am nevastă, trei copii şi 

o viaţă sexuală bogată. Numai câteodată ziua am 

probleme să o găsesc prin pantaloni. 

-  Dar noaptea?, întreabă doctorul. 

-  Noaptea nu am probleme pentru că suntem doi care 

o caută! 
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HEMOROIZII 

Doi prieteni, doctori, stăteau de vorbă. Unul tocmai terminase 

facultatea şi nu prea le avea cu meseria. 

-  Băi, ce mă fac eu dacă vin la mine pacienţii şi nu ştiu 

ce să le fac? 

-  Nu-ţi face problem. Le spui foarte calm că au 

limbrici şi le dai o aspirină!  

A doua zi la cabinet. 

-  Domnule doctor, tuşesc şi am temperatură!  

Doctorul, foarte sigur pe el, răspunde: 

-  Ai hemoroizi! 

-  Cum să am hemoroizi, nu vezi că sunt răcit? 

-  Taci din gură, nu înţelegi că ai hemoroizi! Ia o 

aspirină şi o să te faci bine!  

Vine alt pacient. 

-  Domnule doctor, mă doare capul, am băut cam mult 

aseară! 

-  Cu siguranţă ai hemoroizi! 

-  Nu pricepi că am băut aseară! 

-  Taci, că nu ştii nimic. Ia o aspirină!  

Vine alt pacient. 

-  Domnule, mi-am rupt piciorul! 

-  Suferi de hemoroizi, tinere! 

-  Ce treabă au hemoroizii cu piciorul meu rupt? 

-  Nu înţelegi că ai hemoroizi? 

-  Eşti nebun? Nu înţelegi că mi-am rupt piciorul? 

-  Cum s-a întâmplat? 

-  M-am suit în copac şi am căzut! 

-  Ei vezi, asta e! Te-a mâncat în fund să te urci în 

copac. Ai hemoroizi, ia o aspirină! 
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TINEREŢE PÂNĂ LA MOARTE 

Doctorul îi spune pacientului: 

-  Dacă continuaţi să beţi, nu veţi apuca bătrâneţea! 

-  Şi aşa îmi doream să rămân tânăr până la moarte... 

 

  

NEHOTĂRÂRE 

La medic. 

-  Domnule doctor, sunt foarte nehotărât în ultima 

vreme.  

După o mică pauză: 

-  Sau nu sunt?... 

 

  

TESTICULUL 

-  Domnule doctor, am o problemă. Am un testicul mai 

mare decât celălalt. 

-  E în regulă, mulţi oameni au aceeaşi problemă. 

-  Vedeţi, la mine un testicul e cu mult mai mare decât 

celălalt. 

-  Ia să vedem... 

-  Promiteţi că nu o să râdeţi? 

-  Cum să râd, domnule, doar asta mi-e meseria... Hai, 

dă-ţi jos pantalonii... 

Omul se dezbracă şi scoate afară un testicul de mărimea unui 

pepene. Doctorul, văzând aşa ceva, leşină de râs.  

Omul, supărat, spune: 

-  Vedeţi că râdeţi?  

Doctorul încearcă să protesteze, dar: 

-  Acum chiar că nu o să vă arăt testiculul meu cel 

mare! 
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GLUMA 

Doamna Popescu primeşte un telefon de la Spitalul Universitar: 

-  Doamnă, vă rugăm să veniţi de urgenţă la spital! 

Soţul dumneavoastră... dar mai bine vă spunem când 

ajungeţi aici. Vă rugăm să vă grăbiţi! 

Cu sufletul la gură, ia doamna un taxi şi peste 30 de minute bate 

la uşa cabinetului doctorului. Acesta o invită să se aşeze, cheamă o 

asistentă să îi aducă un pahar cu apă şi începe: 

-  Soţul dumneavoastră a suferit un grav accident de 

circulaţie! 

Tipa oftează din fundul sulfetului. 

-  Are coloana vertebrală secţionată în două locuri! 

Femeia începe să sughită şi să se înece. 

-  De astăzi a rămas complet paralizat şi nu-şi mai 

poate controla nicio extremitate a corpului! 

Încep plânsete şi lacrimi. 

-  Va trebui să-l hrăniţi cu lichide, să-l ştergeţi cu grijă 

la gură, să-l întoarceţi pe cealaltă parte a corpului o dată 

la două ore pentru a evita să facă pneumonie! 

Plânsul se înteţeşte. 

-  Va trebui să-l spălaţi cu grijă peste tot. 

Femeia începe să-şi smulgă părul din cap. 

-  Şi să aveţi în vedere că acest lucru se va întâmpla tot 

restul vieţii soţului dumneavoastră. În această stare mai 

poate trăi chiar şi 30-40 de ani! 

Femeia leşină.  

Doctorul o repune pe picioare, apoi cu un zâmbet în colţul gurii, 

îi spune: 

-  Haideţi, doamnă, am glumit! Soţul dumneavoastră a 

murit! 
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AUTOPSIE 

-  Domnule doctor, sunteţi sigur că o să mor? 

-  Absolut, nu există nicio îndoială! 

-  Dar de ce o să mor? 

-  Nu ştiu, asta o să vedem după autopsie! 

 

  

BROSCUŢA 

Un bărbat merge la doctor pentru că avea penisul prea lung. 

Doctorul stă şi se gândeşte un timp, după care îi spune:  

-  Nu te operez, dar în pădurea din spate este o 

broscuţă care, dacă îi spui că vrei să o iei de nevastă, va 

zice “Nu!” şi ţi se va scurta cu 10 cm.  

Merge omul în pădure, găseşte broscuţa şi o întreabă: 

-  Vrei să fii soţia mea? 

La care broscuţa răspunde: 

-  Nu! 

Se uită omul în pantaloni şi constată mirat că într-adevăr s-a 

scurtat cu 10 cm. 

-  Bună treabă! zice el. Hai că îi mai spun o dată! 

Aceeaşi poveste, i s-a mai scurtat cu 10 cm. Omul se gândeşte să 

mai încerce o ultimă dată. O întreabă iar pe broscuţă: 

-  Hai, broscuţo, nu vrei să fii soţia mea? 

La care broscuţa plictisită răspunde: 

-  Nu, nu şi nu! 

 

  

FIICA 

DOCTORUL: Îmi pare rău, am o veste proastă. Aveţi SIDA! 

PACIENTUL: Ce fel de lume e asta, de nu mai poţi avea 

încredere nici în propria fiică? 
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PREA MULT SEX 

Un tip merge la doctor fiindcă îl doare capul. Medicul îl 

consultă, după care îl întreabă: 

-  Aveţi nevastă? 

-  Da. 

-  De câte ori vă culcaţi cu ea? 

-  De 3-4 ori. 

-  Pe săptămână? 

-  Nu, pe zi! 

-  Amantă aveţi? 

-  Da. 

-  De câte ori vă culcaţi cu ea? 

-  De 4-5 ori... 

-  Săptămânal? 

-  Ah, nu... Zilnic! 

-  Aici e problema, durerea dumneavoastră de cap se 

trage de la atâta sex. 

-  Vai doctore, m-aţi liniştit. Am crezut că mi se trage 

de la prea multă masturbare... 
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INIMĂ REZISTENTĂ 

-  Spune-mi sincer, doctore, chiar nu am nimic grav la 

inimă? 

-  Calmaţi-vă, doamnă, vă asigur că inima dvs. o să 

bată toată viaţa! 

 

  

GRAVIDA 

O babă de 100 de ani se duce la doctor. Acesta o consultă şi nu-i 

vine să-şi creadă ochilor. 

-  Nu-mi vine să cred! Maică eşti gravidă. Câţi ani ai 

matale? 

-  100, dar ce mai înseamnă 100 în ziua de azi? 

 

  

FRACTURA 

-  Domnule doctor, mi-am fracturat piciorul în două 

locuri! 

-  Îţi aminteşti aceste locuri? 

-  Da! 

-  Să nu mai mergi pe acolo! 

 

  

PROTEZA 

O tipă intră val vârtej în cabinetul unui dentist, îşi ridică fusta, 

îşi dă jos chiloţii şi se ridică pe scaun cu picioarele în sus. Medicul 

foarte intrigat îi spune: 

-  Doamnă, nu vă supăraţi, dar ginecologul consultă 

alături!  

La care doamna replică: 

-  Tu i-ai pus proteză lui bărbatu-meu, tu să o scoţi! 
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HYM 

O fată merge la doctor pentru un control. Când îşi scoase bluza, 

acesta observa un "H" pe pieptul ei. 

-  De unde ai semnul ăsta pe piept?, întreabă doctorul. 

-  Prietenul meu a fost la Harvard şi este atât de 

mândru de asta, că nu-şi scoate tricoul cu Harvard nici 

când facem dragoste. 

Peste câteva zile, veni o altă fată care, când îşi scoase bluza, 

avea un "Y" pe piept. Doctorul o întreabă: 

-  Cum ai căpătat semnul ăsta pe piept? 

-  Ştiţi, am un prieten care a fost la Yale şi e aşa 

mândru de asta, că nu-şi scoate tricoul chiar dacă facem 

dragoste, spuse ea. 

Peste alte câteva zile, o altă fată veni la control, care avea un 

"M" mare pe piept. 

-  Prietenul tău e la Michigan?, întreabă doctorul. 

-  Nu, dar am o prietenă la Wisconsin. De ce întrebaţi? 
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TRANSFUZIE 

La morgă este adus un tânăr găsit mort. Doctoriţa legistă vine 

cu asistenta, trage cearşaful de pe tip şi rămân amândouă 

înmărmurite de dimensiunile impresionante ale penisului 

acestuia. 

-  Dragă, spune doctoriţa, eu nu mai pot rezista, aşa 

ceva eu nu am mai întâlnit de când sunt. Eu mă sui pe el 

că altă şansă din asta nu voi mai avea în viaţa mea. 

Se suie pe el şi se satisface preţ de o oră. Când coboară, se 

adresează asistentei care privea înmărmurită: 

-  Dar urcă-te şi tu, că aşa ceva n-o să mai pupi... 

-  Nu pot, doamna doctor... 

-  Dar de ce? 

-  Păi, e mort... 

-  Oricum nu mai simte nimic. 

-  Dar nu pot că sunt la ciclu. 

-  Avem apă, putem să-l spălăm. 

Asistenta se lasă convinsă. Când termină, începe să o pupe pe 

doctoriţă şi să-i mulţumească pentru ideea genială pe care a avut-

o... În timp ce se îmbrăţişau, tipul de pe masă se mişcă, se ridică în 

coate, deschide ochii şi murmură: 

-  Vai, vă mulţumesc pentru transfuzie... 

 

  

PĂSĂRICI 

La ginecolog se prezintă o tânără: 

-  Vă ascult domnişoară, zice doctorul. 

-  Domnule doctor, am o problemă la păsărică. 

-  Staţi puţin domnişoară, să închid geamul, că fac 

pizdele astea din copac un zgomot teribil! 
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FURTUNUL 

La doctor, un individ vine cu o problemă serioasă. 

-  Domnule doctor, eu fac treaba mică în pat. Sunt 

disperat, nu ştiu ce să mă mai fac. Soţia vrea să mă lase.  

Doctorul îi face toate analizele, dar nu depistează nimic suspect. 

-  V-aş ruga să reveniţi pentru consult peste trei zile, 

când se întoarce domnul profesor de la un congres să vă 

consulte şi dânsul. Până atunci, v-aş sugera o rezolvare 

temporară. Cumpăraţi-vă un furtun, şi seara, când vă 

băgaţi în pat, vă trageţi un capăt al furtunului pe penis şi 

celălalt îl scoateţi pe geam. 

Peste trei zile, omul revine la doctor îmbrăcat în doliu. 

-  Domnule doctor, m-ai nenorocit! 

-  Ce s-a întâmplat?, întreabă doctorul. N-a funcţionat 

chestia cu furtunul? 

-  Am făcut ce mi-aţi zis, răspunde pacientul, numai că 

în timpul nopţii trecute, nevastă-mea mi-a pus mâna pe 

penis şi a început să mă pipăie şi m-a tot pipăit, până ce 

a căzut de la etajul şapte. 

 

  

TESTAMENT 

În toiul nopţii, doctorul este chemat la un pacient. După ce l-a 

consultat, doctorul întreabă: 

-  Domnule, ţi-ai făcut testamentul? 

-  Nu, domnule doctor, este chiar atât de grav? 

-  Chemaţi imediat un notar şi rudele cele mai 

apropiate! 

-  Asta înseamnă că o să mor curând? 

-  Nu, dar nu vreau să fiu singurul fraier care este scos 

fără motiv în noaptea asta din pat! 
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DIMENSIUNI DE BEBELUŞ 

-  Domnule doctor, ce să mă fac? Dimensiunile peni-

sului meu se apropie de cele ale unui bebeluş. 

-  De ce? Cât măsoară penisul dumneavoastră? 

-  60 de centimetri şi 3.100 de grame. 

 

  

RECOLTARE 

El şi ea, soţ şi soţie. Nu reuşeau să facă copii, aşa că s-au dus la 

doctor. Doctorul l-a trimis pe el să se masturbeze la toaletă şi să 

aducă lichid seminal pentru analiză, iar soţiei i-a recoltat probe 

pentru analiză. În drum spre toaletă, omul vede cum într-o 

încăpere alăturată o soră îi servea o partidă de sex oral unui 

pacient. Se duce, recoltează, dar, la întoarcere, îl întreabă 

contrariat pe doctor: 

-  Păi, domnule doctor, de ce discriminarea asta? Eu să 

mă masturbez, iar ăluia să i se recolteze sperma prin 

procedee mult mai plăcute? 

-  Domnule, dumneata ai venit la Policlinica de stat, 

domnul a venit la Policlinica cu plată! 

 

  

INDIGO 

Un mare ştab vine la doctor şi-i spune: 

-  Doctore, mi se înnegresc boaşele. 

Se uită doctorul, ia un lichid dintr-o sticlă şi-i curăţa ştabului 

boaşele. După o vreme, iar vine ştabul la doctor: 

-  Doctore, iar mi se înnegresc boaşele. 

Doctorul iar îi curăţă boaşele, dar la urmă îi zice: 

-  Şi spune-i secretarei tale să nu se mai şteargă la 

fund cu indigo. 
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INTERDICŢII 

Doctorul vizitează pacienţii din salon: 

-  Şi cum vă merge azi, domnule Ionescu? 

-  Rău de tot, nu mai am poftă nici de ceea ce mi-aţi 

interzis dumneavoastră... 

 

  

OBLIGAŢIE 

Un tip se operează de hernie. După o lună, vine la control. 

Medicul îl întreabă: 

-  Cum te simţi? 

-  Foarte bine, domnule doctor. Pot ridica orice, numai 

o problemă am: înainte mă urinam un jet sănătos, acum 

picură doar. 

-  Am uitat să-ţi zic. Când te-am operat, ţi-am scos şi 

un rinichi. 

-  Dar de ce? Am avut cancer sau altceva? 

-  Am avut eu o obligaţie... 

 

  

MOTIVE PROFESIONALE 

Medicul se plimbă cu soţia pe o alee, în parc. La un moment dat, 

o tânără cam sumar îmbrăcată, îl salută pe medic toată numai 

zâmbet, privindu-l insinuant.  

Soţia, contrariată, îl întreabă: 

-  De unde o cunoşti pe domnişoara? 

-  Ei, de unde o cunosc! Am cunoscut-o din motive 

profesionale. 

Soţia se gândeşte puţin, apoi întreabă din nou: 

-  Vorbim despre profesia ta sau a ei? 
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SCÂRBĂ 

Vine un tip la doctor şi zice: 

-  Domnule doctor ce să mă fac? Ceva nu e în regulă cu 

sistemul meu digestiv. Mănânc un măr, mă cac un măr, 

mănânc un castravete, mă cac un castravete... Ce să mă 

fac? 

La care doctorul: 

-  Păi, cel mai bine ar fi să mâncaţi numai căcat... 
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UN TREN DE ÎMPINS 

Un tip se duce la doctor: 

-  Domnule doctor, în fiecare noapte visez că împing 

un tren din Bucureşti până la Ploieşti şi înapoi. 

Dimineaţa mă trezesc extenuat. Ce îmi recomandaţi? 

Doctorul se gândeşte şi răspunde: 

-  Domnule, te duci acasă şi, înainte de a te culca, îţi 

imaginezi că vei împinge trenul numai până la Ploieşti. 

De la Ploieşti la Bucureşti voi veni eu în vis şi îl voi 

împinge.  

Pacientul pleacă mulţumit. Apare următorul pacient: 

-  Domnule doctor, în fiecare noapte visez că fac amor 

cu zece femei. Dimineaţă mă trezesc extenuat.  

Doctorul cade iar pe gânduri: 

-  Domnule, te duci acasă şi, înainte de a te culca, îţi 

imaginezi că vei face amor doar cu cinci femei. Cu 

celelalte cinci voi face amor eu. Eu le-aş lua pe toate 

zece de pe capul tău, dar mai am de împins un tren de la 

Ploieşti la Bucureşti... 

 

  

LUMÂNĂRI 

O doamnă trecută de prima tinereţe intră la o consultaţie la 

ginecolog. După verificări, acesta îi dă verdictul: 

-  Doamnă, sunteţi însărcinată! 

-  Cum aşa, domnule doctor, că eu nu mai ţin minte de 

când m-am pus în pat cu un bărbat! V-aţi înşelat. 

-  Nu, totu-i corect: sunteţi gravidă de trei luni. 

-  Apoi, domnule doctor, n-are de unde fi! 

-  Eu dumitale îţi spun drept cum e: sunteţi gravidă! 

-  Fir-ar... Nici în lumânări nu mai poţi avea încredere! 
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USTURIMI 

Un tip fără testicule se prezintă la doctor: 

-  Domnule doctor, eu nu am testicule. Puteţi face 

ceva? 

Doctorul se gândeşte şi îi grefează două cepe... Ţesut viu, asta-i. 

După o săptămână, revine pacientul: 

-  Domnule doctor, e o singură problemă: când mă 

masturbez, mă ustură ochii! 

 

  

UN CENTIMETRU 

-  A fost la limită!, zice chirurgul asistentei după 

operaţie. 

-  Cum aşa?, întreabă aceasta. 

-  Un centimetru mai încolo şi ieşeam din cadrul 

specializării mele. 

 

  

DURERI 

-  Doctore, am dureri groaznice de spate, zice 

pacientul. 

-  Vă doare şi noaptea? 

-  De unde să ştiu? Noaptea dorm... 

 

  

CLEŞTELE 

-  Nu e cazul să deschideţi gura atât de tare, îi spune 

medicul stomatolog pacientului. 

-  Am înţeles că vreţi să intraţi cu cleştele... 

-  Da, însă doar cleştele intră, eu rămân afară... 
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SCUMPETE 

-  Doctore, ce să fac? Nu pot nici să beau şi nici să 

mănânc. 

-  Pe scumpetea asta, nu puteţi decât să fiţi fericită, 

stimată doamnă! 

 

  

ZUGRAVII 

O tipă se duce la doctor. Intră în dispensar, se duce la parter, 

unde o întâmpină omul în halat alb. Ea îşi spune problema: 

-  Doctore, mă ustura între picioare şi e totul roşu. 

-  Dragă doamnă, este evident vorba de prea puţin sex. 

Vă pot însă ajuta. 

Şi binefăcătorul în halat alb o ajută. Şi tot aşa timp de o 

săptămână. Nu se schimbă nimic. Atunci este trimisă la un coleg, 

din camera de alături. Acelaşi lucru. Binefăcătorul în halat alb o 

ajută. După ce trece şi pe la al patrulea, acesta îi spune: 

-  Doamnă, nu ştim ce să vă mai facem. Mergeţi la 

etajul unu. 

Se duce femeia, o vede doctorul şi îi spune: 

-  Stimată doamnă, e vorba evident de mult prea mult 

sex. 

-  Păi, cei de la parter au spus că prea puţin. 

-  Ah, doamnă, nu vă bazaţi pe ce vă spun zugravii 

noştri… 

 

  

DELOC 

-  Doctore, ca să rămân însărcinată mai repede, 

trebuie ca soţul meu să poarte chiloţi strâmţi sau largi? 

-  Cel mai bine ar fi să nu poarte deloc… 
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DE LA NERVI 

La doctor: 

-  Nu ştiu ce am, domnule doctor, de la un timp nu mă 

simt bine de loc. 

-  Ia du-te în camera de alături şi cacă-te în tava asta. 

Se duce omul, face ce i s-a spus şi se întoarce. Doctorul ia tava, o 

pune pe birou. Ia puţin căcat pe deget, îl gustă şi zice: 

-  Mmm... nu e de la ficat.  

Mai ia o gură de căcat. 

-  Mmm... nici de la inimă... 

Şi tot aşa. Se termină căcatul. 

-  Ia du-te şi mai cacă-te! 

-  Cum să mă mai cac? 

-  Aha, ştiu, e de la nervi! 

 

  

TERMOMETRU 

O tipă la doctor: 

-  Domnule doctor, de câteva zile mă doare cumplit 

burta! 

-  Da, domnişoară, vă rog să vă urcaţi pe masa 

ginecologică... 

-  Cum? Pe masa ginecologică? 

-  Da, pentru că doresc să vă iau febra... 

-  Dar de ce pe masa ginecologică? Febra se ia sub 

axilă! 

-  Da, dar fiindcă vă doare burta, doresc să vă iau 

temperatura rectală. 

După câteva minute, după ce tipa s-a urcat pe masă: 

-  Dar domnule doctor... acesta nu e rectul! 

-  Dar ce, domnişoară, acesta este termometrul? 
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ATENŢIE, CADE PĂRUL! 

Un tip intră în cabinetul unui doctor.  

-  Doctore, doctore... îmi cade părul! 

-  Ieşi afară, abia s-a măturat! 

 

  

REACŢII ADVERSE 

-  Domnule doctor, sunt bolnav... 

-  Dar ce te supăra? 

-  Cred că am reacţii inverse! 

-  Reacţii inverse? De 30 de ani profesez, dar nu am 

auzit de aşa ceva! Cum se manifestă? 

-  Păi să vedeţi, domnule doctor, la serviciu, şeful meu 

mă bate la cap şi pe mine mă doare în cur... 

 

  

ŞI ALTĂDATĂ! 

-  Domnule doctor, vreau să vă mulţumesc. Mi-aţi scos 

rinichiul aşa de uşor, nici n-am simţit. 

-  Cu plăcere... şi altădată! 

 

  

ALT MEDIC 

Situaţia a devenit gravă. Doctorul stă la căpătâiul bolnavului şi 

întreabă în şoaptă: 

-  Doriţi să chem pe cineva? 

-  Da, geme bolnavul. 

-  Soţia, copiii? 

-  Nu, alt medic... 
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PACIENTUL LINIŞTIT 

Pacientul, înainte de operaţie: 

-  Care sunt şansele? 

-  Domnule, am făcut operaţia aceasta deja de peste 30 

de ori! 

-  Atunci pot să stau liniştit... 

-  Tocmai! Odată tot trebuie să reuşească! 

 

  

TRANSPLANT 

-  Şi cum, domnule doctor, cu mâna asta transplantată 

voi putea cânta şi la pian? 

-  Veţi putea face cu ea absolut orice. 

-  Fantastic, asta da măiestrie! Eu până acum n-am 

cântat la pian! 
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PLEONASM 

Unul merge la doctor: 

-  Domnule doctor, eu sufăr de pleonasm. 

-  De ce, domnule?! 

-  De pleonasm… 

-  Poate de neoplasm... 

-  Nu, domnule doctor, de pleonasm sufăr. 

-  Păi domnule, asta e din gramatică, nu din medicină. 

-  Domnule doctor, hai să-ţi explic: mă duc acasă, iau 

nevasta, o arunc în pat, o dezbrac, mă sui pe ea, şi când 

să bag sula... pula! 

 

  

GRIPA SPANIOLĂ 

-  Ce-oi fi având, doctore? Mă ia când cu cald, când cu 

frisoane, tuşesc şi-mi clănţăne dinţii de parcă ar fi 

castaniete. 

-  Cred că ai contactat o gripă spaniolă. 

 

  

PROBLEME CU MEMORIA 

La geriatru: 

-  Domnule doctor, am probleme cu memoria. 

-  Şi cum se manifestă, cum ţi-ai dat seama? 

-  Ce să-mi dau seama? 

 

  

OBEZUL 

Un obez zice medicului: 

-  Şi când să iau dieta, domnule doctor, după sau 

înainte de masă? 
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CÂRJE 

Când Ralph a văzut că penisul său începe să crească şi e mai 

mult în erecţie, a fost încântat şi la fel a fost şi soţia lui. Dar după 

câteva săptămâni, ajunsese la o jumătate de metru şi a început să 

se îngrijoreze, aşa că s-a dus la un medic. După o îndelungată 

examinare, doctorul le-a explicat lui Ralph şi soţiei că singura 

soluţie ar fi o operaţie.  

Soţia întreabă îngrijorată: 

-  Şi cât timp va trebui să poarte cârje?  

Doctorul răspunde mirat: 

-  Dar cine a pomenit de cârje? 

-  Păi, aveţi de gând să-i lungiţi picioarele, nu-i aşa? 

 

  

GUTA 

În cabinetul unui doctor intră o tânără foarte drăguţă. Încearcă 

timidă: 

-  Ştiţi... eu aş vrea... 

-  Bine... bine!, o întrerupe medicul nervos. Lăsaţi vorba 

şi dezbrăcaţi-vă! 

-  Staţi, domnule doctor, eu aş vrea... 

-  Fără jenă!, intervine medicul energic. Dezbrăcaţi-vă 

imediat! 

Tânăra se dezbracă, punându-şi toată îmbrăcămintea pe 

paravan. 

-  Aşa, zice mulţumit medical.  

Privind-o atent, o întrebă: 

-  Spune-mi, unde te doare? 

-  Nu mă doare nimic. V-am adus o scrisoare din 

provincie, de la mătuşa mea! Vă cere un sfat asupra 

gutei ei... 
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GAURA CHEII 

Un ginecolog se întoarce acasă beat turtă. Vreo jumătate de oră 

se chinuie să găsească gaura cheii. Într-un târziu oftează: 

-  Dacă ar fi avut măcar un fir de păr, aş fi nimerit-o 

din prima. 

 

  

VIZITA LA DOCTOR 

 

 
 

-  Ieri am fost la doctor. 

-  Şi ce a spus? 

-  1.000 de lei! 

-  Nu, vroiam să ştiu ce ai avut? 

-  800! 

-  Nu m-ai înţeles! Ce ţi-a lipsit? 

-  Păi, 200! 
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INSOMNII 

-  Domnule doctor, am probleme cu somnul. Mereu mă 

trezesc. 

-  De câte ori pe noapte? 

-  Nu chiar pe noapte, dar din trei în trei zile. 

 

  

RECIDIVA 

Doctorul către pacient: 

-  Şi spuneţi că aţi mai avut boala asta? 

-  Da, domnule doctor. 

-  OK, atunci o mai aveţi încă o dată... 

 

  

PE BURLAN 

O băbuţă cade pe scări şi îşi rupe piciorul. Merge la doctor, 

operaţia reuşeşte şi doctorul îi interzice să urce scările timp de 

patru săptămâni. După vreo lună, sună băbuţa disperată: 

-  Domnule doctor, acum pot să cobor scările, că m-am 

plictisit să tot urc şi să cobor pe burlan? 

 

  

APENDICITA 

Un tip îşi sună disperat medicul de familie: 

-  Doctore, vino repede, nevastă-mea are apendicită... 

-  Nu se poate, anul trecut am operat-o de apendicită. 

Ai văzut tu pe cineva care să aibă două apendice? 

-  Nu, tâmpitule! Dar tu n-ai mai văzut pe cineva care 

să aibă două neveste? 
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CASTRAREA 

Un tânăr bine făcut are probleme mari cu sănătatea.  

Ameţeli crunte, dureri fantastice de abdomen... zilnic şi fără 

cruţare!  

Vizitează unul dintre cei mai renumiţi doctori din ţară.  

După o analiză serioasă a problemei şi probe de laborator, 

verdictul doctorului este teribil. Îi spune că există un singur 

remediu: castrarea.  

Disperat, tânărul nostru pleacă pentru o a doua opinie la cel 

mai renumit doctor din Statele Unite. Din nefericire, primeşte 

acelaşi verdict: castrarea.  

Tânărul e în pragul deznădejdii, dar încearcă şi la Paris. 

Rezultatul e acelaşi. Ameţelile şi durerile de abdomen sunt 

infernale.  

Tânărul capitulează şi acceptă operaţia. 

La ieşirea din spital, vizitează Parisul şi ochii îi cad pe o vitrina 

unui croitor, unde era expus un costum superb... 

"Dacă tot sunt la Paris, hai să-mi fac şi eu un costum!", se 

gândeşte el. 

Zis şi făcut, tânărul intră în magazin, alege stofa, discută cu 

croitorul despre model.  

Se trece la măsurători şi la un moment dat croitorul îl întreabă: 

-  Un ultim amănunt, dragă domnule: pe care parte 

ţineţi “bagajul”? 

-  Stimate domn, nu mai are nicio importanţă!, 

răspunde amărât tânărul. 

-  Cum să nu aibă importanţă, domnule? Are o 

importanţă fantastică! Dacă dvs. obişnuiţi să-l ţineţi pe 

stânga şi eu fac "buzunarul" pantalonului pe dreapta, o 

să aveţi ameţeli groaznice şi dureri înfiorătoare de 

abdomen... 
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SOŢUL DISTRAT 

-  Doctore, în ultima vreme, soţul meu e foarte distrat! 

-  Cum aţi remarcat? 

-  Azi-dimineaţă, la micul dejun, a sărutat un ou fiert, 

iar mie mi-a dat cu linguriţa-n cap! 

 

  

PACIENŢI ŞI POKER 

-  Domnule doctor, vă place şi dumneavoastră pokerul? 

-  Câteodată, ca să-mi omor timpul. 

-  Păi... pacienţi nu aveţi? 

 

Dragă, ai uitat ce bronzat erai 

acum nouă luni? 
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PISICI ŞI PORUMBEI 

-  Domnule doctor, faceţi, vă rog, ceva cu nevasta mea, 

se plânge un tip unui psihiatru. Nu mai ştiu ce să fac cu 

cele 50 de pisici ale ei. Mirosul din casă a devenit 

insuportabil. 

-  De ce nu deschideţi geamurile? 

-  Păi, ar zbura cei 200 de porumbei ai mei. 

 

  

ASPIRÂND 

Un tip supărat se duce la un doctor: 

-  Doctore, ce mă fac? Am penisul lung. 

-  Ia să vedem... 

Tipul îşi scoate penisul, iar doctorul rămâne înmărmurit. 

-  Am o întrebare, zice doctorul. Cum faci treaba mică? 

-  Dumneavoastră aveţi maşină? 

-  Bineînţeles, toată lumea are maşină. 

-  Şi cum scoateţi benzina din rezervor? 

-  Păi cum altfel, aspir cu un furtun... 

-  Aşa fac şi eu treaba mică... 

 

  

ŞOC POSTOPERATOR 

Un tip, după operaţie: 

-  Eu cred că mă simt deja bine. Aş vrea să plec, pot 

continua tratamentul acasă. Vă rog să-mi spuneţi cât vă 

datorez. 

-  Nu, domnule, e prematur, nu cred că sănătatea vă 

permite să suportaţi un asemenea şoc! 
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MÂINILE 

Un tip suferă un accident grav şi ca urmare trebuie să i se 

amputeze mâinile. Doctorul îi propune să îi pună în loc, mâini de 

la donatori decedaţi. Omul nostru este de acord şi doctorul îl 

anunţă că în acel moment nu are decât două mâini stângi. 

Pacientul le acceptă şi după un timp vine la control: 

-  Domnule doctor, nu mai vreau mâinile astea! 

-  De ce? 

-  Păi, pe orice pun mâna, parcă nu am simţ. Este ca şi 

cum aş avea două mâini stângi. 

Doctorul îi pune alte mâini, dar omul nostru este avertizat că au 

aparţinut unui hoţ. Iar vine la control: 

-  Domnule doctor, nici mâinile astea nu îmi plac! 

-  De ce? 

-  Păi, cum intru într-un magazin, mi se tot lipesc de 

mâini diferite obiecte. Până acum m-a luat de două ori 

poliţia!  

Doctorul îi pune alte mâini. De data asta sunt mâini de 

domnişoară. După un timp, omul nostru vine la control. Doctorul 

se uită mai atent şi vede pe antebraţe urme de mucuri de ţigară. 

Surprins, întreabă: 

-  Nici cu mâinile astea nu eşti mulţumit? Ce-i cu 

urmele astea de arsuri de ţigară? 

 Domnule doctor, mâinile astea îmi plac, dar am doar 

o mică problemă: dimineaţa când fac treaba mică 

trebuie să le ard cu ţigara să-mi dea drumul la penis... 
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Farmacisme 
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SOMNIFERE 

- Poftiţi, v-am dat nişte tablete pentru somn... Vă vor ajunge o 

săptămână... 

- Da, domnule farmacist, dar eu nu vreau să dorm o 

săptămână! 

 

GENE ŞI SPRÂNCENE 

- E adevărat, domnule farmacist, ce scrie în ziar, că viaţa n-ar 

putea exista fără gene? 

- Foarte adevărat! 

- Dar fără sprâncene? 

 

FARMACIA INIMII 

S-a deschis o farmacie pentru graşi şi grăsuţe: "Farmacia 

inimii McDonalds". 

 

INSOMNIE 

- Şi după cum vă spuneam, doamnă farmacistă, am o insomnie 

atât de păcătoasă, încât n-am putut închide un ochi toată 

noaptea. 

- Care ochi? 

 

PICĂTURI DE SLĂBIT 

- V-am recomandat, dacă vreţi să slăbiţi, să începeţi cura 

bazată pe lapte, spuse farmacista unei cucoane obeze. 

- E drept că mi-aţi recomandat această cură, dar nu mi-aţi spus 

câte picături să iau. 
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LINIŞTE 

Q: De ce trebuie să faci linişte în farmacie? 

A: Ca să nu trezeşti somniferele. 

 

BOALA NECUNOSCUTĂ 

La institutul de cercetări farmaceutice. 

- Domnule director, cred că am descoperit un nou medi-

cament! 

- Da, şi? 

- Acum nu ne mai rămâne decât să găsim boala pe care o 

putem trata cu el... 

 

OTRAVA 

- Domnule farmacist, otrava de şoareci pe care mi-aţi dat-o e 

foarte bună! 

- Cum adică? 

- Le-a plăcut foarte mult! Au mâncat-o toată, ba s-au şi îngrăşat 

până-ntr-atât, încât n-au mai încăput pe vechile găuri, aşa că 

pisica i-a prins pe toţi. 

 

BIG SHIT 

Vestul Sălbatic. Anul 1815. Un indian intră într-o farmacie şi, 

neştiind prea bine engleză, spune vânzătorului: 

- Help! Big Chief, no shit! 

Vânzătorul nu înţelege despre ce este vorba şi îi dă un pachet 

de dinamite. 

A doua zi, acelaşi indian intră în farmacie nervos şi spune: 

- Fuck! Big shit, no Chief! 
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SAPĂ DE LEMN 

Preotul către farmacist: 

- Cum vă merg afacerile? 

- Rău, părinte, foarte rău! Dacă bunul Dumnezeu nu ne trimite 

vreo epidemie de gripă sau altceva de genul ăsta, o să ajungem 

amândoi la sapă de lemn! 

 

PEŞTELE 

Un tip intră într-o farmacie şi le întreabă pe farmaciste: 

- Aveţi peşte? 

Farmacistele se uită buimace la el şi nu-i răspund nimic. 

- Aveţi peşte? revine el. 

- Domnule, dumneata nu vezi ca aici este o farmacie?, 

îndrăzneşte una. 

- Eu v-am întrebat dacă aveţi peşte! insistă el. 

- Nu, domnule, n-avem peşte!, răspunde una mai arogantă. 

- Atunci, de azi eu sunt peştele vostru. 

 

ASPIRINĂ 

Discuţie între doi prieteni. Unul dintre ei avea un tic la ochiul 

stâng. 

- Auzi, cum să cer eu aspirină la farmacie? 

- Păi, te duci şi spui: daţi-mi şi mie aspirină. 

- Aşa am făcut şi am umplut casa de prezervative... 

 

REUMATISM 

- Domnule farmacist, cred că am reumatism. Ce să fac? 

- Cel mai bine e dacă-l întrebaţi pe vecinul dumneavoastră. El 

are reumatism de mai bine de zece ani şi posedă lista completă 

cu toate medicamentele şi procedurile... 
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LĂPTIC 

Intră o fetiţă, mică de tot, în farmacie. Farmacista se uită la ea 

şi o întreabă ce vrea. Ea zice: 

- Prezervative, gume din alea... 

La care farmacista îi răspunde: 

- Ascultă, fetiţo, aici nu primeşti niciun prezervativ! Şterge-ţi 

lăpticul de la gură şi du-te la joacă! 

La care micuţa, ştergându-se la colţul gurii, zice: 

- Nu-i lăptic... 

 

AMNEZIE 

O babă merge la farmacie: 

- Daţi-mi vă rog un acid acetilsalicilic. 

- Vreţi o aspirină, nu? 

- Aşa-I, maică. Că tot îi uit numele! 

 

TABLA 

Un tip intră în farmacie şi cere un pachet de prezervative. 

- Ce număr doriţi? întreabă farmacista. 

- Sunt pe numere? Habar nu am ce număr ar fi bun. 

- Luaţi tabla asta cu găuri de diferite mărimi şi mergeţi la 

toaleta să vedeţi. 

După minute bune, tipul revine. 

- Ei ce număr să fie? întreabă farmacista. 

- Dă-le dracului de prezervative, cât face tabla? 

 

FUMATUL 

- Domnule farmacist, fumatul afectează gândirea? 

- Nu prea, deoarece cel care gândeşte puţin, nu fumează 

deloc... 
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CAL FUMÂND 

- Să ştiţi, zise farmacistul, că tutunul conţine o otravă 

puternică. Nicotina pe care o conţine o ţigară, în stare pură, ar 

putea omorî chiar şi un cal. 

- Nu cred! Cine a mai văzut un cal să fumeze?! 

 

DURERI 

- Vă rog să-mi daţi ceva pentru prietena mea. Are dureri foarte 

mari... 

- Poftiţi, avem acest analgezic străin... 200.000 lei o tabletă. 

- A, nu! Nu are dureri chiar aşa de mari... 

 

RÂSUL 

Intră un domn în farmacie, cere un prezervativ, după ce achită 

începe să râdă în hohote şi pleacă. Farmacistul îşi spune în gând 

că e nebun. 

A doua zi la fel. Intră bărbatul în farmacie, ia un prezervativ, 

achită şi începe să râdă în hohote. Farmacistul îi spune 

paznicului să meargă să-l urmărească. 

Revine paznicul la farmacie. 

- Ai aflat ce e cu nebunul ăla? Unde s-a dus? 

- La dumneavoastră acasă! 

 

BUBULINA 

- Daţi-mi o duzină de prezervative, cere Bubulina la farmacie. 

- Desigur, ce mărime să fie? 

Bubulina deschide larg gura şi zice: 

- Cam atâta! 
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GORGONZOLA 

Intră un tip în farmacie şi întreabă: 

- Aveţi cumva şi alt fel de prezervative... ştiţi, tot timpul acelaşi 

prezervativ este plictisitor. 

- Sigur, zice farmacistul, am aici un set nou cu diferite gusturi: 

mere, banane, căpşuni.  

Omul nostru cumpără prezervativele, merge acasă şi o pune 

pe nevastă-sa să le testeze. 

- Ăsta are gust de cireşe, asta are gust de zmeură. 

După un timp, soţia spune: 

- Ăsta are gust de gorgonzola.  

La care omul răspunde: 

- Dragă, acum nu mai am prezervativ! 

 

ANTRENAMENT 

Ora 11 noaptea. Farmacia cu program de noapte. Intră un tip, 

cere un prezervativ. Plăteşte şi pleacă. Seara următoare, aproape 

de miezul nopţii, acelaşi tip: 

- Daţi-mi, vă rog, un prezervativ. 

Îl ia, plăteşte, pleacă. Seara următoare, scenă identică. La care 

farmacistul, curios, îl întreabă pe tip: 

- Nu vă supăraţi, dar de ce cumpăraţi câte unul, de ce nu 

cumpăraţi mai multe odată? 

La care tipul răspunde: 

- Ştiţi, vreau de fapt să mă las... 

 

ŞEFUL DE GARĂ 

La farmacie: 

- Nu ştiu ce se întâmplă cu mine, dar când dorm, fluier. 

- Nu e grav, s-au mai văzut cazuri. 

- Ba e grav, pentru că eu stau la parter şi sunt şef de gară! 
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VARIANTE 

- Domnule farmacist, nu s-ar putea să-mi daţi puţin bicar-

bonat? Mă cam arde stomacul... 

- Păi, bine măi omule, pentru atâta lucru mă trezeşti în toiul 

nopţii? Un pahar cu lapte călduţ avea acelaşi efect... 

- Bine, atunci daţi-mi şi un pahar de lapte călduţ!... 

 

OPŢIUNI 

- Dumneata fumezi?, întreabă farmacistul. 

- Nu! Doamne fereşte! 

- Păcat! Voiam să te anunţ că, dacă luai medicamentul acesta şi 

te lăsai şi de fumat, precis te-ai fi simţit mai bine. 

 

POFTA DE MÂNCARE 

- Cum staţi cu pofta de mâncare?, întreabă farmacistul. 

- Păi, să vedeţi, câteodată am poftă, câteodată nu am. 

- Şi când nu aveţi poftă de mâncare? 

- În special după ce am mâncat... 

 

DUREX 

Noua gamă Durex, disponibilă în farmacii: 

1. cu aromă de mure, pentru iubitorii de natură, Murex 

2. cu aromă de detergent de vase, pentru gospodine, Purex 

3. două arome exotice pentru băieţii veseli, Bulex şi Kurex. 

 

PICNIC 

O tânără femeie se duce la farmacie şi cere:  

- Vă rog, 12 prezervative. 

- Ce mărime doriţi?, a întrebat vânzătorul.  

- Oh, mărimi diferite, pentru că merg la un picnic! 
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VIAGRA 

Se duce Gheorghe la farmacie. 

- Cât costă o pastilă de Viagra? întreabă Gheorghe. 

- 50 de lei, răspunde farmacista. 

- Şi cât te ţine? 

- Trei ore. 

- Apoi, pentru un sfert de oră în plus nu merită să dau 50… 

 

FARMACIŞTI ŞI DOCTORI 

- De ce-ai întârziat, Bulă?, întreabă doctorul. 

- Mă scuzaţi, am trecut mai întâi pe la farmacist. 

- Farmaciştii ăştia sunt nişte incapabili! răcneşte doctorul. 

Spun numai prostii. Şi, mă rog, ce tâmpenie ţi-a spus? 

- Mi-a zis să vin să mă consultaţi dumneavoastră. 

 

CIOCOLAX 

Farmacistul trebuie să plece pentru câteva minute să rezolve o 

treabă urgentă şi îl lasă pe portar în locul lui... 

- Dacă vine un client răcit îi dai aspirină, bine?  

- Da! 

- Dacă vine unul care este constipat îi dai ciocolax, ai înţeles? 

- Da! 

Pleacă farmacistul şi vine un client răcit care strănuta 

încontinuu... 

- Ciocolax e numai bun pentru asta, zice portarul. 

Omul cumpără şi pleacă. Vine farmacistul şi când află ce s-a 

întâmplat se ia cu mâinile de cap. Fuge şi-l ajunge din urmă pe 

cel răcit. 

- Vai, cum vă simţiţi, mai strănutaţi? 

- Nu! Nu îndrăznesc... 
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DOLIU 

Un tip intră într-o farmacie şi cere zece prezervative negre, 

negre ca noaptea. La care farmacistul puţin uimit întreabă: 

- Dar de ce tocmai negre? 

- Ştiţi, nevastă-mea a murit alaltăieri şi amanta mea e de 

părere... 

 

MIJLOACE DE PROTECŢIE 

În farmacie vine un tip inteligent şi-i şopteşte ceva la ureche 

farmacistei. Aceasta indignată spune: 

- Domnule, care "mijloace de protecţie"? Aici este farmacie, nu 

Ministerul Apărării! 

 

CUTIUŢA 

- Să vă pun pilulele într-o cutiuţă? întreabă farmacista un 

cumpărător. 

- Sigur! Vă închipuiaţi ca o să le rostogolesc până acasă? 

 

PRIVIRE INCEŢOŞATĂ 

Doriţi Viagra pentru sex cu soţia sau cu altcineva? 

- Există două feluri? 

- Da, cea pentru sex cu soţia are avantajul că înceţoşează 

privirea pentru o oră. 

 

TEST DE SARCINĂ 

La farmacie: 

- Puteţi să-mi daţi un test de sarcină? 

- De care? 

- Negativ, dacă se poate... 
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Ce face lenea 

din om 
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Ardelenisme 
 

Ardelenii se reflectă în oglindă cu o întârziere 

de cinci minute. 
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Doi ardeleni, Ion şi Gheorghe merg cu cortul. Noaptea 

Gheorghe al trezeşte pe Ion şi îl antreabă:  

- Ioane ce vezi?  

La care Ion răspunde:  

- Stelele şi luna şi Carul Mare şi Carul Mic şi… Gheorghe ăştia 

ne-au furat cortul. 

 

  

Badea Gheorghe şi Pişti la restaurant. 

 - Mei Gheo, cum se zice corect la voi, in romina: o spatar sau 

un spatar? 

 - Un spătar! 

 - Un spatar, doi beri te rog! 

 

  

Un ardelean, un moldovean şi un bucureştean stau la masă la 

un restaurant. 

Chelnerul vine şi spune: 

- Ne cerem scuze, dar carnea s-a terminat. 

La care moldoveanul zice: 

- Ce-i aia carne? 

La care ardeleanul zice: 

- Ce-i aia că s-a terminat? 

La care bucureşteanul: 

- Ce-i aia că ne cerem scuze? 

 

  

Gheorghe ara liniştit în grădină, când, apare Ion: 

- Bă, Gheorghe! N-ai tu cumva un plug? 

Stă Gheorghe şi se gândeşte: "Dacă-i zic că am, mi-l cere; dacă-i 

zic că n-am... doar vede că am. Tre’ să-i dau un răspuns evaziv." 

- Bă, Ioane, du-te, bă,-n mă-ta! 



 

 420 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

  

Un ardelean se duce acasă însoţit de un prieten, iar când intră 

în casă, prietenul lui o vede pe nevasta ardeleanului în pat cu un 

bărbat şi de grabă merge şi îi spune prietenului său, care era în 

bucătărie: 

- Mă, vezi că muierea ta îi cu unu’ în pat! 

La care ardeleanul zice: 

- Mă, eşti prost? Taci să nu ne audă, că nu avem numa două 

beri! 

 

  

Un regăţean şi un ardelean stau de vorbă. Regăţeanul zice:    

- Măi ardelene, cum te cheamă ? 

- Pe mine nu mă cheamă nimeni, numai mă trimete. 

 

  

Într-un tren ce mergea de la Cluj la Bucureşti, în acelaşi 

compartiment, erau o doamnă mai în vârstă cu fiica ei, lângă 

tânăra fată stătea un domn mai în vârstă, iar în partea opusă 

stăteau doi tineri, un oltean şi un ardelean. Tot timpul călătoriei 

tânărul oltean nu înceta să facă complimente fetei. La un 

moment dat, trenul intră în tunel şi se aude un sărut prelung şi o 

"cârpitură" de palmă. După ce trenul iese din tunel fiecare se 

gândea: 

Doamna în vârstă:  

- Tâmpitul ăsta de boşorog a încercat să mă sărute, dar din 

greşeală a sărutat-o pe fiica mea şi ea la pocnit. 

Domnul în vârstă:  

- Tâmpiţii ăştia tineri au încercat să o sărute pe asta mică şi au 

luat-o peste gură. 

Olteanul:  

- Zăpăcitul ăsta de ardelean a încercat să sărute fata, ea a 

crezut că eu am încercat să o sărut şi mi-a trăsnit una. 



 

 421 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Ardeleanul:  

- Abia aştept să mai prind un tunel, să mai imit odată zgomotul 

unui sărut şi să îi mai trag o palmă olteanului ăsta, că aşa mă 

enerveză moaca lui, de numa! 

 

  

Doi ardeleni bătrâni stăteau de poveşti în faţa blocului. 

Deodată vine al treilea cu două sacoşe mari, iar cei doi îl 

întreabă: 

- Ce faci mă, Ioane, cu sacoşele alea? 

- Am luat hârtie igienică şi am umplut sacoşele. 

- Dar ce faci mă cu atâta hârtie? 

- Mă Vasile, tu nu ştii că de când cu NATO, au să vină vremuri 

tot mai căcăcioase? 

 

  

Se trezeşte Ion de dimineaţă bună că avea de crăpat lemne. Se 

apucă Ion de treabă şi îl vede pe Gheorghe la poartă: 

- 'Neaţa, Gheo! 

- 'Neaţa, Ioane! 

- Ce faci mă, Gheo? Nu vii să mă ajuţi la lemne? 

- Nu pot mă Ioane că-s beteag rău. 

- No, tulai Doamne, da' ce ai mă Gheo? 

- Boală gre', mă Ioane! 

- Da' ce boală ai, mă? 

- Boală venerică... 

- Ioi, mă... da' cum îi boala asta, mă? 

- Pai ştii tu mă Gheo... mă doare în cur de lemnele tale! 

 

  

- De ce eşti amărât, Ioane? 

- Cum să nu fiu amărât dacă mi-o murit un bou. 

- Eh, nu-ţi fă griji, aşe ne-om duce toţi, unu' după altu'. 
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Merg doi ardeleni cu trenul. Amândoi intră în vagon, iar peste 

puţin timp apare conductorul: 

- Biletele!, spune conductorul.  

Ardelenii dau biletele, conductorul le verifică, totu e în regulă. 

După ce conductorul pleac,ă îi aude pe ardeleni râzând. Nu 

spune nimic şi pleacă la locomotivă de unde este trimis alt 

conductor de grad mai înalt. El merge, verifică, totu-i bine, dar 

ardeleni iar încep să râdă. Nici el nu zice nimic, iar apoi este 

trimis conductorul de nivel superior, dar şi de data asta 

ardelenii râd. 

- Dar de ce tot râdeţi?, întrebă conductorul. 

- Râdem pentru că nici unul dintre voi nu a observat că noi am 

schimbat biletele între noi. 

 

  

Doi ardeleni, Ion şi Gheo se întâlnesc în pădure. Gheo ducea în 

braţe un dihor viu. 

ION: Mă, Gheo, ce faci mă, cu dihorul? 

GHEO: Apăi, mă, la iarnă, când o fi frig, îl pun la picioare să-mi 

fie cald. 

ION: Mă, da pute, mă! 

GHEO: No, lasă, că se obişnuieşte el! 

 

  

Doi ardeleni cinstesc într-o seară. A doua zi se întâlnesc la una 

mică: 

- No, tu cum ai ajuns acasă, măi Gheorghe? 

- No, am mai căzut prin şanţuri, dar am ajuns.  

Cei doi clatină din cap. După cinci minute, reciproca: 

- Dar tu, Ioane? 

- No, io mergeam pe mijlocul drumului şi deodată mi s-a ridi-

cat asfaltu-n cap şi am dormit în picioare toată noaptea. 
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Doi ardeleni intră într-un bar. Ion îl întreabă pe Vasile: 

- No, mă, ce eşti aşa de supărat? 

- Apăi mă, abia aştept să ajung acasă şi rup chiloţii muierii, să-i 

fac bucăţi. 

- D'apăi ce ai, mă, cu chiloţi muierii? 

- Apăi mă, aşa mă strâng, că abia pot mere cu ei pe stradă. 

 

  

Doi ardeleni stau de vorbă: 

- Mă, şi-o cumpărat nevastă-mea o lenjerie sexy de să-ţi dai jos 

clopul! 

- No, şi ţi l-ai dat? 

- Apăi dacă tot trebuia să-mi dau ceva jos, am zis să-mi cumpăr 

nişte chiloţi. 

 

  

Trei ardeleni, Gheorghe, Ion şi Vasile stau pe prispă. La un 

moment dat Ion zice: 

- Io cred că mâine plouă! 

După o oră Gheorghe spune şi el: 

- Io cred că nu! 

După încă o oră Vasile se ridică revoltat şi zice: 

- Dacă voi aveţi chef de ceartă, io mă duc acasă! 

 

  

Ion şi Gheorghe stăteau de vorbă la coasă. Ion zice: 

- Bă, io aici am făcut sex prima dată. 

Cosesc ei mai departe şi Ion zice iară: 

- Mă, aici ne-o prins mă-sa. 

Gheorghe curios: 

- Şi ce-o zis, mă? 

- O zis: "beeeeeeee"! 
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Ion şi Gheorghe călătoresc în tren. La un moment dat primesc 

de la vecinul de compartiment o banană. Neştiind cum se 

utilizează, îl urmăresc pe om cum o desface şi o desfac şi ei. Îl 

urmăresc cum o muşcă şi Ion muşcă şi el, moment în care trenul 

intră în tunel. Atunci Ion zice: 

- Gheorghe, ai muşcat şi tu? 

- Nu! 

- Nu muşca, bă, că orbeşti! 

 

  

Doi olteni în compartimentul unui tren se întâlnesc cu un 

ardelean. După ceva vreme oltenii către ardelean: 

- Mă, zi “doi”! 

Ardeleanul zice “doi”, la care oltenii: 

- Să ne pupi în cur pe amândoi. 

Ardeleanul nu zice nimic. După 10 minute oltenii: 

- Mai zi o data “doi”, iar ardeleanul zice din nou. 

- Bă, să ne pupi în cur pe amândoi. 

După 10 minute, ardeleanul către olteni: 

- Bă, ia ziceţi voi “patru”. Oltenii zic “patru”, iar ardeleanul 

răspunde: 

- Să vă băgaţi scula în mama voastră! 

Oltenii: 

- Bă, prostule, dar nici măcar nu se potriveşte. 

- Nu-i bai, o potriviţi voi, cu mâna. 

 

  

Ardeleanul se duce la doctor deoarece tuşea foarte tare. 

Doctorul îl consultă şi îl întreabă cu o voce gravă: 

- Fumaţi? 

După câteva momente de ezitare, ardeleanul răspunde: 

- Mai bine aş bea ceva. 
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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. 

- Ce-i mă, nevastă, ce ai? 

- Am infarct - zice ea. 

Ardeleanul dă să fugă afară să cheme pe doctor, când copilul 

lui de 4 ani zice: 

- Tată, tată, unchiu' Gheorghe este sub pat în pielea goală. 

Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura şi-l vede pe Gheorghe 

sub pat dezbrăcat şi zice: 

- Păi bine mă, nenorocitule, nevastă-mea moare de inimă şi tu 

umbli ca un bezmetic prin casă în pielea goală de-mi sperii 

copilul?! 

 

  

Cică un ardelean stătea sprijinit cu barba în băţu' lui care era 

cam înalt şi îl făcea să se uite în sus şi îi fură lumea oile între 

timp. Într-o zi vine un om de bine şi-i zice: 

- Bade, mă uit la tine de câteva zile şi văd că tare te mai 

deranjează băţu' ăla. De ce nu tai şi tu de jos, de unde e mai urât, 

un pic şi să-l scurtezi? 

- Fiule, se vede că nu eşti de pe aici. Apăi, de ce să-l tai de jos 

dacă pe mine mă deranjează sus? 

 

  

Un ardelean se uită-n oglindă şi spune: 

- No, fain îs! No, frumos mi-s, Doamne! Fute-m-aş! 

 

  

Un ardelean întreabă la piaţă: 

- Găinile astea sunt de la noi sau din străinătate?  

- Dar ce vă interesează? Le mâncaţi sau să le ţineţi de vorbă? 
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Întorcându-se de la coasă cu căruţa plină, Vasile îşi mâna de 

zor calul "ajutat" de bici. La un moment dat, sătul de atâta 

cotonogeală, calul se opreşte în drum, se întoarce către Vasile şi 

cu o privire plină de expresivitate, îi spune: 

- Măi Vasile, dă-o mă-n colo de treabă! Dai în mine ca într-o 

vită. Nu te gândeşti că sunt şi eu din carne, că simt fiecare 

lovitură şi sufăr enorm. 

Auzindu-şi calul vorbind, îngrozit, Vasile aruncă hăţurile din 

mâini şi o rupse la fugă peste fâneţe livid la faţă. Credinciosul lui 

câine îl urmă îndeaproape. La un moment dat, obosit, Vasile se 

opri şi se aşeză pe o piatră. La scurt timp sosi şi câinele care, 

gâfâind, îi spuse: 

- Bă, Vasile, să fiu al dracului, ce m-a speriat calul ăla când a 

început să vorbească! 

 

  

Badea Gheorghe şi badea Vasile pe drumul Clujului văd o 

broască ţestoasă. Badea Gheorghe zice: 

- Vasile, ce-o fi asta? 

Stă Vasile şi cujetă şi cujetă, iar după un timp zice: 

- Gheorghe, asta or îi ceva, or mere undeva. 

 

  

Gheorghe merge spre casă în căruţă, cu soacră-sa lângă el. 

Începe o ploaie cu tunete şi fulgere. La un moment dat trăsneşte 

în stânga căruţei la care Gheorghe spune: 

- No! 

Trăsneşte în dreapta, la care Gheorghe: 

- No! 

A treia oară o trăsneşte pe soacră-sa, la care Gheorghe: 

- No, aşe mă! 
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Un ardelean se urcă grăbit în tramvai. Pune sacoşa pe un 

scaun şi merge rapid să-şi perforeze biletul. Când vine la scaun, 

uită de sacoşă, se aşează pe ea, dar se ridică urgent strigând 

disperat: 

- Aoleu, ouăle! 

O femeie curioasă îl întreabă: 

- Domnule, aveţi ouă în sacoşă? 

- Nu. Cuie! 

 

  

O ardeleancă avea un nepot. În timp ce se plimba cu el la un 

moment dat îi spune: 

- Uite, tiu, tiu! 

- Ce ştii tu, bunică, ăla e un Mercedes. 

 

  

Ion şi Gheorghe, ciobani ardeleni, mergeau cu trenul de la Cluj 

la Bucureşti. Era cald, 30 de grade, dar cei doi purtau saricile. 

Dormeau singuri în compartiment. La un moment dat Ion se 

trezeşte şi spune: 

- Gheo! Mă, Gheo! 

- Ce-i mă Ioane? Ce-i? 

- Mă Gheo, dă şi tu o beşină. 

- Ce să fac?, răspunse Gheorghe, surprins de rugămintea lui 

Ion. 

- No, dă mă o beşină, că ţi-oi explica eu de ce. 

Ăsta se străduieşte să o dea, se chinuie puţin şi până la urmă 

scapă una mai slobodă la gură şi mai puturoasă. Atunci Ion, 

trage aer puternic în piept zicând: 

- Ce bine mă, că rău îţi mai puţeau picioarele. 
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În tren, în acelaşi compartiment, un ardelean şi două cucoane. 

Ardeleanului i se face somn, drept pentru care se descalţă, 

întinde picioarele şi adoarme dus. Cucoanele nu prea rezistă 

duhorii şi îl înghiontesc, deschid geamul, fac zgomot înadins. 

Ardeleanul, însă, dormea mai departe. Până la urmă, uneia 

dintre ele îi vine o idee. Îşi aduce aminte că are pe undeva în 

bagaje o bucată de brânză veche şi puturoasă. Scoate brânză şi 

începe să i-o plimbe pe sub nas ardeleanului, la care acesta, 

mişcându-se uşor, mormăie prin somn: 

- Acoperă-te, fă! 

 

  

Un ardelean se duce să-i cumpere soţiei un sutien şi nu ştie 

mărimea. Vânzătoarea îl întreabă: 

- Cum are sânii, aşa, ca nişte pepenaşi? 

Ardeleanul: 

- Nu, nu aşe. 

Vânzătoarea: 

- Ca nişte gutui? 

Ardeleanul: 

- Nu, nici aşe. 

Vânzătoarea: 

- Atunci, ca nişte ouă? 

Ardeleanul: 

- No, aşe, numa ca ochiuri! 

 

  

La biroul de imigrări funcţionarul îl întreabă pe ardelean: 

- Sex? 

- De trei ori pe săptămână. 

- Nu, vreau să spun: bărbat sau femeie? 

- Nu contează. 
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Doi ardeleni, Ion şi cu Gheo, merg prin pădure. La un moment 

dat Ion vede un picior de om şi zice: 

-Bă, Gheo, tare mă tem că ăla e piciorul lui Vasile.  

Se uită ei mai bine şi zice şi Gheo: 

- Da, mă, aşe îi. 

Se duc mai departe şi văd o mână la care Ion zice: 

- Mă, ăla nu e ceasul lui Vasile? 

- Ba da, mă. 

Se duc mai departe şi văd un cap, iar Ion zice: 

- Mă, ăla nu e capul lui Vasile? 

- Ba da, mă, zice Gheo, la care Ion răspunde: 

- Mă, io tare mă tem că Vasile ăsta o fi păţit ceva. 

 

  

În Ardeal se strigă vecinii de pe-un deal pe celălalt: 

- Măă, vecinee! 

- Care-i baiu măă? 

- Tu ce-ai dat la vaca ta când o fost beteagă? 

- Fotoghin, măă! 

Trece o săptămână şi conversaţia continuă. 

- Măă, vecinee! 

- Ce-i baiu măă? 

- D-apoi ce-ai zis c-ai dat la vaca ta când o fost beteagă? 

- Fotoghin, măă. 

- Păi da' vaca mea o murit, mă! 

- Şi-a mea mă. 

 

  

Un ţăran ardelean vinde tot ce adusese la piaţă şi înainte de a 

se duce acasă trece pe la o berărie. Deasupra intrării scrie "Bere, 

Bragă, Biliard". Chelnerul îl întreabă ce vrea să bea, iar 

ardeleanul îi spune: 
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- Păi, bere am băut, bragă am avut, biliard nu am gustat 

niciodată.  

Chelnerul este puţin surprins, dar nu vrea s-o arate. Se duce la 

pişoar, umple paharul şi-l oferă pieţarului.  

Ardeleanul soarbe, bea şi se opreşte.  

- Cum vă place? întreabă chelnerul. 

- Dacă n-aş fi ştiut că e biliard, aş fi jurat că e pişat. 

 

  

La un raliu de motociclism, un ardelean vine cu o Mobra, un 

japonez cu Honda şi americanul cu Harley Davidson. Nu cu mult 

după start are loc un accident şi sunt toţi la spital. Un jurnalist 

apare la spital şi luând interviu de la american îl întreabă: 

- Bine mă, tu cu motocicleta ta cu stabilitate şi putere ai făcut 

accident? 

- Păi să vedeţi că la 160km/h când am ajuns în curbă mi-a ieşit 

ceva în faţă, am încercat să evit, nu am putut să redresez şi uite 

acum sunt aici cu picioarele rupte. 

Adresează întrebare şi japonezului: 

- Tu ce-ai păţit, că şi motocicleta ta este dintre cele mai bune? 

- Păi eu mergeam cu 180km/h, la curbă mi-a ieşit ceva în cale, 

am încercat să evit, dar nu am reuşit să redresez şi uite acum 

sunt cu gâtul rupt în spital. 

Ajungând în final şi la român, îl întreabă: 

- Dar tu ce-ai mai păţit cu motocicleta aceasta de nu aleargă 

nici măcar cu 60km/h? 

- Eu mergeam cu 50km/h şi când ceilalţi doi au trecut pe lângă 

mine am crezut că stau pe loc şi am vrut să cobor. 

 

  

Q: Ştiţi de ce vorbesc rar ardelenii? 

A: Că stau des în munţi, şi când spun ceva aşteaptă să asculte 

şi ecoul! 
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Doi ardeleni se întorc cu trenul de la Bucureşti. La un moment 

dat, în apropiere de Cluj, Ion îi zice lui Gheorghe: 

- Măi Gheo, cum crezi tu că se zice corect: Cluj sau Cluuj? 

- D-apoi, eu cred că Cluuj. 

- Da' de ce, mă? 

- Da' cine dracu' te grăbeşte? 

 

  

Un ardelean stătea în parcul Gării de Nord. În acest timp un 

individ care făcea jogging se opreşte în faţa lui şi începe să facă 

flotări. Ardeleanul se uită sub el, se uită deasupra lui, în faţă, în 

spate şi după un timp exclamă nedumerit: 

- Apoi, fătuca a plecat de mult! 

 

  

Doi ardeleni se întâlnesc pe un drum de ţară, iar unul dintre ei 

zice: 

- Bună ziua, Ioane! 

Se depărtează unul de altul mergând în sensuri opuse. 

- Apăi, Bună ziua, Vasalie! 

Se mai depărtează puţin. 

- Apăi, Ioane, un’ te duci? 

Se mai depărtează puţin. 

- Apăi, mă duc la oraşu'. 

Se mai depărtează puţin. 

- D-apai ce să faci tu la oraşu' măi, Ioane? 

Se mai depărtează puţin. 

- Apăi mă duc să-mi iau muiere! 

Se mai depărtează puţin. 

- Apăi, Ioane, ia-ţi muiere faină că altfel i-o tragi singur! 
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Când românii au inventat laserul, marile puteri şi-au trimis 

spionii ca să vadă cum folosesc românii laserul. Au umblat ăştia 

prin Moldova şi prin Tara Românească şi au găsit numai 

drumuri că vai de ele cu inscripţii pe margine "Aici sunt banii 

dumneavoastră", oameni săraci şi ce mai, România. Dezamăgiţi, 

au luat-o către vest. Cum drumul spre casă trecea prin Ardeal, 

când să treacă munţii au văzut un munte plin de oi şi numai un 

cioban la ele. S-au mirat oamenii şi au vrut să-l întrebe pe tip 

cum se descurcă cu atâtea oi: 

- Bade, nu sunt cam multe oi? Cum ai grijă de toate? 

- No, d'apoi simplu, cu laser. 

Rămân ăştia stupefiaţi. Cum, dom'le, o ţară întreagă nu ştie ce 

să facă cu laserul şi ăsta, un cioban, i-a şi găsit o aplicaţie? 

- Bade ai putea să ne faci şi nouă o demonstraţie ca să nu 

murim proşti? 

- No, io voi face dacă mi-oţi spune ce e aia. 

- Păi, să ne arăţi şi nouă cum păzeşti oile cu laser. 

- Aa, apoi îi simplu: Laseer, cuţu na! 

 

  

Un ardelean strigă de pe un deal la vecinul aflat pe celălalt 

deal: 

- Bă, Gheorghe, bă! 

- Ce-i bă, Ioane? 

- Bă, Gheorghe, o dai pe fiică-ta de nevastă lui fiu-meu? 

- Om da-o, bă Ioane, că doar nu i-om trage-o noi! 

 

  

Un ardelean stătea în tren. Lângă el, un sac uriaş blochează 

culoarul. Trece controlorul şi-i zice: 

- Ia, domnule, sacul şi pune-l colo sus, în compartiment, că e 

destul loc, nu mai încurca circulaţia! 
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- No, las, că-l pun eu. 

După un timp, controlorul revine: 

- Bade, nu ţi-am spus să iei sacul ăsta din drum şi să-l pui sus 

în compartiment? 

- No, las', că-l pun - răspunde ardeleanul. 

- Mă, să nu te joci cu mine - adaugă controlorul - că-ţi trag o 

amendă de nu te vezi! 

După un timp, controlorul apare din nou: 

- Cum mă, n-ai pus sacul unde trebuie, să nu mai încurci 

lumea? Ei, lasă, că vezi acum pe dracu'! 

Nici una, nici două, îi arde o amendă usturătoare. Ardeleanul 

plăteşte, iar controlorul pleacă. Dar un alt călător, care văzuse 

totul, nu se abţine şi-l întreabă pe ardelean: 

- Bine, domnule, ai preferat să plăteşti amendă? Ce mare 

greutate era să pui sacul unde ţi s-a spus? 

La care bietul ardelean răspunde: 

- Păi, cum să-l pun, domnule dragă, că nu-i sacul meu! 

 

  

Un ardelean ce călătorea cu trenul pentru prima oară, dă să 

intre în wc-ul de la un capătul vagonului.  

Cum deschide uşa, se zăreşte în oglindă şi zice: 

- No, pardon!  

Se adresează după un timp naşului rugându-l să elibereze wc-

ul ca să-l poată folosi şi el.  

Naşul deschide uşa wc-ului cu cheia sa specială şi se zăreşte şi 

el în oglindă, după care spune: 

- Îmi pare rău bade, dar nu-l pot da afară pe dânsul, că-i CFR-

ist de-al nostru! 

 

  

Q: De ce ardelenii nu se îneacă niciodată? 

A: Pentru că au capul sec. 
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Merge un reporter la un ardelean şi vede două turme de oi pe 

două dealuri şi îl întreabă pe bade: 

- Bade, da' care oi dau lapte mai bun? 

- D'apoi alea albe. 

- Şi alea negre? 

- D'apoi ş-alea. 

- Bine bade, da' care oi au blana mai bună? 

- D'apoi alea albe. 

- Şi alea negre? 

- D'apoi ş-alea. 

- Bine bade, da' care oi au carnea mai sănătoasă? 

- D'apoi alea albe. 

- S-alea negre? 

- D'apoi ş-alea. 

La un moment dat reporterul nervos îl întreabă pe bade: 

- Da' bine bade, da' care îi diferenţa dintre oi? 

- D'apoi alea albea îs a mele. 

- Şi alea negre? 

- Ş-alea. 

 

  

Lângă un sat din Ardeal aterizează o farfurie zburătoare. 

Autorităţile iau imediat măsură de a anunţa sătenii despre acest 

eveniment şi despre comportarea pe care trebuie să o aibă dacă 

întâlnesc cumva un extraterestru. 

- Dragi săteni, pe izlazul de lângă satul nostru a aterizat o 

farfurie zburătoare. Dacă din întâmplare întâlniţi un extra-

terestru vă sfătuim să vă păstraţi calmul, să nu încercaţi să îi 

agresaţi în vreun fel - ba din contră - fiţi prietenoşi şi încercaţi 

prin gesturi şi puţine cuvinte să comunicaţi.  

Ca să îi puteţi recunoaşte vă informăm că extratereştrii sunt: 

mici, verzi, au ochii bulbucaţi şi mâinile până la pământ. 
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Spre seară, Gheorghe era la coasă şi cum cosea el vede o 

creatură mică, verde, cu ochii bulbucaţi şi mâinile până la 

pământ. Se apropie încet să nu-l sperie şi îi spune: 

- Eu, Gheorghe, cosaş, cosesc. 

La care omuleţul îi răspunde: 

- Eu, Ion, pădurar, mă cac. 

 

  

Un cioban ardelean stătea pe o culme de munte şi vede că un 

tip cu un BMW deschide geamul maşinii unei tipe, asta bagă 

capul pe geam, el închide geamul, se dă jos, i-o trage şi pleacă, la 

care ardeleanul zice: 

- Bă, nu mi-oi lua eu maşina d-aia, dar o uşă d-aia tot îmi iau! 

 

  

Un bucureştean îşi invita o rudă îndepărtată, un ardelean, în 

vizită. Ne mai suportând mirosul îngrozitor al ardeleanului, 

bucureşteanul îl roagă pe acesta să facă şi el o baie. 

- Nu, nu, zice ardeleanul. Ultima dată când am făcut baie, mi-

am pierdut pufoaica. 

În cele din urmă, ardeleanul este convins să facă baie, dar 

după un timp, acesta ţipă. Bucureşteanul vine şi-l întreabă: 

- Ce-ai păţit, măi? 

Ardeleanul răspunde: 

- Mi-am găsit pufoaica. 

- Şi unde era? 

- Sub maieu. 

 

  

Badea Gheorghe şi badea Ion stau în Ardeal pe câte un deal, 

fiecare cu oile lui. Badea Gheorghe curios din fire îşi face mâinile 

pâlnie şi strigă cât îl ţine gura către badea Ion: 

- D'apoi, bade Ioane, fost-au ieri noapte la tine la stână lupii? 
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La care badea Ion foarte supărat răspunde: 

- Ioi, o fost, sigur dară că o fost. 

Badea Gheorghe continuă: 

- D'apoi ia spune-mi tu mie ce ţi-au făcut lupii? 

Badea Ion şi mai dezamăgit: 

- Apoi, bă Gheo, mi-o luat fo cinci oi. 

L-a care badea Gheorghe continuă: 

- Da, apoi bine bă, Ioane, doar nu ai fi vrut să îţi aducă. 

 

  

Cică o ardeleancă s-a dus să ia lecţii de şoferie. La examen, 

proful o întrebă: 

- Ştiţi cumva cum funcţionează motorul maşinii? 

- Pot să explic cu cuvintele mele? 

- Da, desigur! 

- No bine: Brrrm, brrrm, brrrm! 

 

  

Ion şi Mărie pleacă la un târg în Ardeal. Mergând pe calea 

ferată la un moment dat, Măria îi zice lu' Ion: 

- Ioane, dacă vrei amu-i momentu'! 

La care Ion dă-i şi dă-i. Din depărtare însă vine trenul. 

Mecanicul vede ceva pe şine şi dă-i cu sirena de mai multe ori. 

Când ajunge lângă ei, opreşte trenul şi le zice: 

- Păi bine, măi, oameni buni, tre' să opresc trenu' pentru voi? 

Aici v-aţi găsit? 

Ion îi răspunde:  

- Apăi domnule, se opreşte cine poate! 

 

  

Doi ardeleni discutau pe câmp. 

- Ioane! Vezi că i-o trage unu' la nevastă-ta-n cucuruz. 

- D-apăi ce-i, că doar nu-i cucuruzu meu? Că-i al CAP-ului. 
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În Ardeal pădurarul Vasile se întâlneşte cu ţiganul Gheorghe şi 

nevasta lui. La un moment dat ţiganul îi spune lui Vasile: 

- Măi, Vasile, dă-mi şi mie puţin puşca ta să văd şi eu cum îi, nu 

de alta, dar de când am fost în armată n-am mai ţinut o puşcă în 

mână. 

Ia ţiganul puşca, o îndreaptă către Vasile şi zice: 

- Vasile, fă trei rahaţi, că de nu te-mpuşc! 

Vasile încearcă să-l îmbuneze, să-i spună că nu-i bine ce face, 

dar degeaba. Neavând încotro se pune şi face. Ţiganii râd şi 

pleacă. 

Vasile nici una nici alta, ia puşca şi o îndreaptă către ţigani 

spunând: 

- Treci ţigane acum şi mănâncă-i! 

- Măi, Vasile, eu doar am glumit! 

- Ţigane, mâncă-i că de nu te-mpuşc! 

Aşa stând lucrurile începe ţiganul să mănânce. Mănâncă 

ţiganul prima bucată, o mănâncă pe a doua, iar la a treia spune: 

- Nevastă, hai şi ajută-mă, că ce te-ai mai distrat când Vasile îi 

făcea! 

La care ţiganca: 

- Mâncă-i că tu i-ai comandat! 

 

  

După ploaie, doi ardeleni se hotărăsc să meargă să culeagă 

ciuperci şi merg ei şi merg şi găsesc din belşug. Se întorc acasă 

cu acestea şi fiindu-le teamă să nu fie otrăvite, îi zic bătrânei să 

le pregătească şi apoi pentru a le verifica să îi deie câinelui de 

încercare. Eh, lucrează femeia, face o tocăniţă bună şi pentru a 

nu avea griji îi dau câinelui să mănânce. Mănâncă acesta cu poftă 

timp în care cei doi salivau fiind flămânzi după atâta muncă. 

După ce termină ce i s-a dat, câinele iese afară sătul. Imediat cei 

doi sar asupra oalei de tocăniţă de ciuperci şi încep să mănânce. 
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La un moment dat se aude vocea bătrânei din curte: 

- Aoleu, a murit câinele, muma mee! O murit! 

Disperare totală pe capu' ăstora doi, moment în care bătrâna 

completează: 

- L-o călcat maşina, bat-o s-o bată! 

 

  

Doi ardeleni se duc la Bucureşti. La un moment dat Ion îi zice 

lui Gheorghe: 

- Măi Gheo, tare-i bine la Bucureşti. Meri acolo şi bei pe gratis, 

mănânci pe gratis, faci sex pe gratis. 

- Ioane, de unde dracu' ştii tu, că nu ai fost niciodat' acolo. 

- Da, măi Gheo, eu nu am fost, dar o fost muierea mea şi o 

povestit muierilor din sat. 

 

  

Ion şi Gheorghe se întorc acasă în Ardeal după călătoria la 

Bucureşti. Ajung la gară, se urcă în trenul de Cluj şi îşi găsesc 

două locuri. După ce s-au aşezat, Gheorghe zice: 

- Măi Ioane, cât face trenul până la Cluj? 

- Mult, mă. Toată ziua. 

- Şi ce facem noi atâta timp? 

- Păi, ce să facem, vorbim. 

- Şi ce să vorbim noi toată ziua, mă? 

- Ştiu eu? Hai să spunem ghicitori. 

Zis şi făcut. 

- Ia zi, Gheo, ce e mic, negru şi stă la mine în curte? 

Trece un timp, ajunge trenul pe la Ploieşti. 

- Auzi, Ioane, da' are blană? 

- Are, mă. 

Pe la Braşov Gheorghe întreabă din nou: 

- Ioane, are şi patru picioare? 

- Are, mă. 
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Spre Sighişoara dialogul continuă: 

- Şi îl ţii în lanţ, mă? 

- Da, îl ţin în lanţ. 

La Blaj: 

- Nu-i aşa că e rău şi muşcă? 

- Muşcă, mă, dacă nu te ştie. 

Ajunge trenul şi la Teiuş. 

- Mă, Ioane, n'o fi câinele? 

- Ba câinele'i, mă. Da' tu mare prost eşti. Ce ţi-a trebuit atâta 

timp ca să ghiceşti? 

În gară la Apahida răspunde şi Gheorghe, supărat: 

- Auzi, mă? Prost eşti tu. Eu ştiam de la Bucureşti, da' dacă 

spuneam de atunci, ce mai vorbeam noi atâta drum? 

 

  

Doi ardeleni la oraş sunt cazaţi într-un hotel la etajul 20, iar 

liftul nu merge. Se apucă ei să urce pe scări. Pe la etajul 5, Ion îi 

zice lui Gheorghe: 

- Gheo, am să îţi zic ceva. 

- Lasă-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem. 

După încă vreo şapte etaje, Ion zice: 

- Gheo, trebe să-ţi zic ceva. 

- Lasă-mă Ioane, îmi zici când ajungem, acu' lasă-mă în pace! 

În faţa uşii, Gheorghe către Ion, gâfâind ca o locomotivă: 

- Ia zi acuma ce voiai să-mi zici. 

- Am uitat cheia la recepţie! 

Se apucă ei să coboare. După vreo 5 etaje, Ion vrea să zică 

ceva. 

- Lasă-mă în pace. Îmi zici jos, spune Gheorghe. 

După alte şapte etaje, Ion vrea din nou să spună ceva, iar 

Gheorghe îl opreşte cu un gest enervat. Ajung sleiţi la recepţie, 

iar Ion zice: 

- Măi Gheo, tu chiar nu ştii de glumă? 
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Doi ardeleni călătoresc în tren. La un moment dat se satură de 

tăcere şi unul îi zice celuilalt: 

- Mă, Ioane, ce-i mic şi negru şi mere roată de numa, numa? 

- Că doar n-o fi acidul dezoxiribonucleic? 

 

  

Un ardelean şi un oltean călătoreau în tren. La un moment dat 

li se face foame, iar ardeleanul scoate slana, pita şi brişca şi 

începe să mănânce. Olteanul scoate nişte fâţe de peşte, mănâncă 

puţin şi pune grijuliu oasele pe nu ziar. Ardeleanul îl vede şi-l 

întreabă: 

- Mă oltene da ce faci cu oasele alea? 

- Oho, oasele astea sunt foarte bune, deosebit de sănătoase, 

conţin fosfor şi asta ne face pe noi oltenii aşa deştepţi! 

Stă ardeleanul, se gândeşte şi în final îi propune olteanului să 

facă schimb de mâncare. Acum olteanul se înfrupta din pită şi 

slană, iar ardeleanul cu o figură scârbită încearcă să ronţăie 

oasele de peşte şi zice: 

- Mă, oltene, bag sama că m-ai păcălit cu oasele astea de peşte. 

- Păi vezi, nici n-ai gustat bine şi te-ai deşteptat! 

 

  

Ardeleanul se întoarce de la spitalul unde bunica familiei 

fusese internată în stare gravă. 

- Ei, care-i baiul?, îl întreabă cei de-acasă, nerăbdători să afle 

veştile. 

- No, bine, răspunde ardeleanul. Doctorii spun că a ieşit din 

criză. 

- Asta-i fain!, exclamă cineva din familie. 

- Şi a intrat în comă, zice ardeleanul, dar ce-o fi asta numai 

doctorii ştiu. 
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Într-un compartiment de tren erau un popă, o călugăriţă, un 

ofiţer de armată, un cioban şi un ardelean. La un moment dat 

ciobanul zice: 

- No, io mă duc să mă piş.  

Pleacă ciobanul şi călugărita zice: 

- Doamne, cum poate omul ăsta să vorbească aşa urât? Părinte, 

zice întorcându-se spre popă, zi-i mata să nu mai vorbească urât. 

Popa zice: 

- Eu nu pot să-i zic nimic că nu-i în parohia mea. 

Se întoarce călugăriţa către ofiţer şi îi zice acelaşi lucru, dar 

acesta îi spune că nu este la el în garnizoană şi nu poate să-i zică 

nimic. Atunci ardeleanul zice: 

- Lasă măicuţă, că-i zic eu. 

Când se întoarce ciobanul îi zice: 

- Auzi mă, tu crezi că doamna îi curvă să vorbeşti aşa cu ea, 

crezi că ăsta e scula lui Dumnezeu, zice de popă, sau tu crezi că 

ăsta are rahat pe umeri în loc de stele, zice de ofiţer? 

 

  

Un clujean vine în Bucureşti să se plimbe. Se duce la un hotel şi 

cere o cameră. Recepţionerul îi spune că dacă vrea cameră este 

una de două persoane pe care trebuie să o împartă cu un negru. 

Clujeanul nu are ce face şi împarte camera cu acel negru. Anunţă 

recepţionerul să îl scoale dimineaţa la 6 că are tren şi intră în 

cameră. Când îl vede pe negru îi zice: 

- Bă, urât eşti, bă! 

Negrul nu are nici o reacţie. Văzând că nu zice nimic, clujeanul 

începe să-l înjure. Negrul, înţelegând ce zicea românul, îl 

vopseşte pe clujean cu negru în timp ce acesta dormea. 

Dimineaţa, îl scoală cei de la hotel pe clujean. Intrând în baie, se 

uită în oglindă şi când se vede negru îşi zice: 

- Uite, proştii în loc să mă scoale pe mine, l-au sculat pe negru. 
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Un ardelean e oprit de un poliţist, care îi spune: 

- Daţi-mi numele şi prenumele. 

- Ai înnebunit? Şi pe urmă cum mă mai numesc? 

 

  

Un turist aflat în excursie prin România ajunge la o stână unde 

vede un cioban cu câinele lângă el. Turistul zice: 

- Auzi bade, e rău câinele? 

- Apoi îi rău! 

- Dar muşcă? 

- Muşcă. 

- Dar văd că nu zice nimic! 

La care câinele: 

- Apoi dacă-i musai, ham! 

 

  

Doi ardeleni lucrau la Edison şi trebuiau să pună un stâlp în 

pământ. Şeful îi vede că au făcut o groapă, apoi au măsurat 

stâlpul şi au plecat. Când se întoarce, vede că au pus stâlpul şi 

unul dintre ei era sus pe stâlp şi măsura. Şeful, mirat, îl întreabă 

ce face, de ce îl măsoară, că doar l-a măsurat jos?  

La care ardeleanul nostru răspunde: 

- Da, jos i-am măsurat lungimea, acum îi măsor înălţimea. 

 

  

Q: De ce se trezesc ardelenii de dimineaţă? 

A: Ca să vadă cât mai au până se trezesc târziu. 

 

  

Q: De ce pun ardelenii pâine-n ciorbă? 

A: Ca să nu deschidă gura de două ori! 
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Ardeleanul la şcoală îi spune profesorului că el vrea să înveţe 

ebraică. Profesorul îl întreabă: 

- De ce tocmai ebraică? 

- Păi când am să mor şi am să ajung în Rai, să pot vorbi cu 

Dumnezeu. 

- Şi dacă ai să ajungi în Iad? 

- Păi, română ştiu bine! 

 

  

Un ardelean iese cu capra pe câmp şi se întâlneşte cu un 

oltean, care zice: 

- Unde te duci cu boul ăsta? 

- Ce bou, mă, nu vezi că-i capră? 

- Da' nu cu tine vorbeam. 

 

  

În tren, pasagerii se adresează către ardelean: 

- Trage geamul, tataie, că e tare rece afară. 

Ardeleanul trage geamul şi zice: 

- Na, acu-i mai cald afară? 

 

  

Un ardelean şi un lepros stau în închisoare. La un moment dat, 

leprosului îi cade o ureche pe care o ia şi o aruncă pe geam. 

După un timp, leprosului îi cade nasul. Acesta îşi ia şi nasul şi îl 

aruncă pe geam. După un timp, leprosului îi cade şi un deget. Îl ia 

şi pe acesta şi îl aruncă pe geam. Ardeleanul nu mai suportă şi-i 

spune: 

- No, după cum bag de samă, dumneata vrei să evadezi! 
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Prin Ardeal, într-un compartiment de tren personal, cam 

pustiu, coridoarele goale, se auzea zgomotul monoton al roţilor 

de tren. Un cetăţean era singur într-un compartiment, cufundat 

în gânduri. Trenul opreşte într-o gară şi în compartiment intră 

un alt cetăţean, cu un picior de lemn. Dă bineţe şi cade şi el pe 

gânduri. Mai trec vreo două gări când primul ocupant ciocăneşte 

discret în piciorul de lemn: 

- Apăi, domnule dragă, nu vă fie cu supărare, frasin îi? 

Posesorul, după un moment de chibzuială: 

- Ba! 

Linişte. Mai trece o gară. 

- Paltin îi? 

- Ba! 

- Fag îi? 

- Ba! 

- Stejar îi? 

- Ba! 

- Gorun îi? 

- Îi. 

- Apăi, dacă-i gorun, îi fain, că nu amorţăşte! 

 

  

După prima zi de şcoală, un prunc de ardelean se întoarce 

nervos acasă şi îşi aruncă ghiozdanul în colţ şi spune: 

- Rahat! Scrie că-i clasa a I-a, dar scaunele n-au nici măcar 

periniţe, iar în faţă stă un dobitoc care pune întrebări neplăcute. 

 

  

Un oltean şi un ardelean erau într-un tren, iar olteanul începe 

a cânta: M-a făcut muica oltean, măă! 

Ardeleanul îi spune:  

- No, iart-o, mă! 
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Un ardelean neaoş din creierii Apusenilor, înalt, frumos, bine 

clădit, blod, cu ochi albaştri pleacă în vizită la vărul lui din 

Bucureşti. 

Ajuns în Bucureşti, văru-său îl aştepta la gară şi au luat 

tramvaiul să ajungă acasă. În tramvai, ardeleanul se simte 

mângâiat pe fund. 

Se întoarce contrariat, dar în spatele lui nu era decât un tip. 

Ardeleanu' îşi zice că poate i s-o fi părut. Totuşi faza se repetă, 

încă o dată şi încă o dată şi ardeleanu' îşi dă seama că tipul 

respectiv chiar îl mângâia pe fund. Astfel, în culmea uimirii, îl 

întreabă conspirativ pe văru-său: 

- No, măi, da' ce vrea creştinu ista de la mine? 

Văru-său, încurcat, încearcă să-i explice: 

- Ăă, ştii, ăsta ar cam vrea să ţi-o tragă. 

Şocat, Ardeleanul nu se poate abţine şi exclamă în gura mare: 

- Pi mânie, mă? Poatie-n cur! 

 

  

Un ardelean, un oltean şi un moldovean stăteau în sala de 

aşteptare a unei maternităţi. La un moment dat, se stinge lampa 

şi prin minune toate damele lor nasc dintr-o dată. După ce vine 

curentul, apare moaşa şi zice: 

- Vă rog să ne scuzaţi, dar, în zarva care a fost pe întuneric s-au 

schimbat copii şi trebuie să apelăm la înţelegerea şi spriţul 

dumneavoastră pentru a identifica copiii. Aşa că, domnule, îi 

spune ardeleanului, vă rog să poftiţi şi să ne spuneţi care credeţi 

că e al dumneavoastră? 

Ardeleanul intră şi se uită la copii. 

- Ăsta-i, spune el, arătând spre un copil care era negru. 

- Cum domnule, chiar ăsta credeţi că vă aparţine? De ce nu 

luaţi pe unul din cei doi albi? 

- Dar ce? Credeţi că îmi trebuie un moldovean sau un oltean? 
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Un ardelean intră într-un bar la New York. Barmanul îl ia tare, 

din prima şi îi spune că în acest bar se bea numai pe pariu. 

- Domnule, pun pariu cu tine că nu poţi să bei o sticlă de 

whisky în 30 de minute. 

Ardeleanul îşi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute 

înapoi, pune banul pe tejghea şi acceptă provocarea. Barman-ul 

îi dă sticla, ardeleanul o termina în 10 minute. Barmanul, 

stupefiat îi zice: 

- Domnule, dar n-am crezut că aşa ceva e posibil. N-am crezut 

că sunteţi în stare de aşa ceva. Nimeni nu a mai reuşit! 

Ardeleanul: 

- Nici io n-am crezut, da' m-am dus la barul de vis-a-vis să 

verific! 

 

  

Un ardelean bate la uşa primăriei şi întreabă: 

- Nu vă supăraţi, aici e casa căsătoriilor? 

- Da, domnule, da pentru ce întrebaţi? 

- Vreau să ştiu, că vreau să mă însor. 

- Apăi, mata câţi ani ai? 

- 75. 

- Şi la 75 vrei să te însori? 

- Da, că clocoteşte sângele în mine! 

- Păi bine te programăm sâmbăta. 

- Vai, sâmbătă să nu mă programaţi, dragă că se însoară tata. 

- Tatăl dumitale se însoară?!?! 

- Da, păi săracu' n-ar vrea dă-l obligă părinţii lui. 

 

  

Q: De ce nu se duc ardelenii sâmbătă la spectacol? 

A: Pentru că îi apucă râsul duminică în biserică. 
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Un oltean şi un ardelean stăteau în tren. Strănută olteanu' şi 

ardeleanu' îi zice: 

- Sănătate, numai bine! 

Strănută din nou olteanu', iar ardeleanu-i zice: 

- Tot ce-ţi doreşti, sănăte, noroc! 

Strănută şi ardeleanu', la care olteanu-i spune: 

- Răcişi, al dreacu' de ardelean! 

 

  

Un ardelean stătea rezemat în bâtă la marginea unui drum. Pe 

lângă el trece un mitic şi îl întreabă: 

- Ce faci bade, stai şi cugeţi? 

- Bă, numa stau. 

 

  

Doi ardeleni tăiau lemne iarna, într-un frig năprasnic. Unul 

dintre ei îl întreabă pe celălalt: 

- D-apoi vere, cum de nu ai luat şapca aia cu urechi? 

- De când am avut accidentul, n-o mai port! 

- Ce accident? 

- Mi s-o oferit palincă şi n-am auzit. 
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Animaliada 
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ELEFANŢI ŞI FURNICI 

 

 

 

În mijlocul unei câmpii era un muşuroi de furnici. În fiecare zi, 

un elefant trecea pe acolo în drumul lui spre apă şi în fiecare zi 

calcă şi le dărâma muşuroiul furnicilor. Într-una din zile, 

furnicile s-au hotărât să îl omoare pe elefant: 

- Dacă mai calcă o dată pe muşuroiul nostru, sărim toate pe el 

şi îl omorâm! 

A doua zi, elefantul trecu iar prin câmpie şi inevitabil calcă pe 

muşuroiul furnicilor. După cum se vorbiseră, furnicile au sărit 

toate pe el să îl omoare. Elefantul s-a scuturat o dată şi toate 

furnicile au căzut în afară de una care a rămas chiar la gâtul 

elefantului. Atunci o furnică mai bătrână strigă: 

- Aşa, aşa, şi-acum sugrumă-l! 

 

 

Ce cântă un elefant când vede o furnică moartă? 

O furnică moartă! O furnică moartă! O furnică moartă!... 

 

 

O furnică vroia să treacă un rău şi, fiind mică, îi era frică să nu 

o ia curentul şi să se înece. Vede un elefant şi îi zice: 

- Elefantule nu ai putea să mă treci şi pe mine apa? Elefantul o 

ia pe trompă şi o trece apa. Furnica spune: 

- Elefantule eşti cea mai mărinimoasa, îndatoritoare, gentilă 

persoană... 

- Hai, lasă vorbă şi dezbracă-te! 

 

 
Ce rezultă la încrucişarea unui elefant cu o furnică? 

O furnică moartă... 
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Ce zice un elefant când vede o furnică vie? 

Ia furnica în palmă şi începe să aplaude cântând: O furnică 

moartă! O furnică moartă! O furnică moartă!... 

 

 

De ce poartă elefanţii mănuşi? 

Să nu se murdărească pe mâini la vânătoarea de furnici... 

 

 

Un elefant suferă cumplit din cauza unui spin intrat în talpă. În 

drumul său întâlneşte o furnică, căreia îi zice: 

- Dragă furnică, ajută-mă! 

Furnica, cu gânduri mârşave, îi zice că îl ajută numai dacă o 

lăsa să i-o tragă. Elefantul în durerea să zice: 

- Orice, orice numai ajută-mă! 

Furnica se căţără pe elefant şi îşi începe treaba murdară. Din 

copacul de deasupra două maimuţe urmărind scena se sparg de 

râs. Una din ele începe să se masturbeze şi în focurile plăcerii 

cade pe spinarea elefantului care strigă: 

- Auuu, mă doare! 

Furnică, oprindu-se din vâslit zice: 

- Te doare, dragă?!... 

 

Furnicile joacă fotbal cu elefanţii. Atacantul echipei furnicilor 

încearcă să dribleze un apărător advers, când acesta din 

greşeală cade pe ea şi omoară furnica pe loc. Arbitrul se duce la 

el şi îi zice: 

- Acesta nu e deloc fair play, să omori jucătorul advers!  

La care elefantul: 

- Eu am încercat doar să-i pun piedică!... 
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O furnică se plimbă prin savană. Deodată, o balegă de elefant 

cade peste ea. După două ore, reuşeşte furnica să iasă: 

- Să fiu a dracului, drept în ochi m-a lovit! 

 

 

De ce au elefanţii degetele de la picioare crăpate? 

Ca să le dea şi furnicilor o şansă... 

 

 

De ce se ascund elefanţii după copaci? 

Ca să păcălească furnicile! 

 

Un elefant şi o furnică petrec o noapte împreună. A doua zi 

când se trezeşte furnica găseşte elefantul mort. Plină de necaz 

spune: 

- Fir-ar să fie de treabă, pentru o singură noapte de plăcere 

trebuie să plătesc o viaţă întreagă sapându-i groapa! 

 

 

O furnică stă lângă un stâlp care e vopsit în dungi albe şi 

roşii. De ce nu poate furnica să se urce pe stâlp? 

Pentru că pe-acolo a trecut un elefant. 
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IEPURAŞUL 

 

 

 

 

 

 

Iepuraşul intră în cofetărie şi cere vânzătoarei două banane şi 

un suc de morcovi. Bea sucul şi, spre stupefacţia vânzătoarei, îşi 

bagă bananele în urechi. A doua zi, la fel. A treia zi idem. 

Vânzătoarea, hotărâtă să afle motivul acestei purtări ciudate, îi 

spune, după patru zile, că nu mai are banane. Iepuraşul cere 

atunci doi morcovi şi un suc de portocale. Bea sucul şi îşi bagă 

morcovii în urechi. În pragul unei depresii nervoase, 

vânzătoarea îl întreabă de ce îşi bagă morcovii în urechi. 

Răspunsul: 

- Păi, dacă nu mai aveţi banane... 

 

 

Iepuraşul intră într-un supermarket şi cerând un cui, întreabă: 

- Cât mă costă un cui?  

Vânzătorul răspunde: 

- Ei, domnule, mai nimic, un cui se poate pierde la transport. 

Timp de o săptămână, seară de seară, iepuraşul nostru 

cumpăra de la acelaşi magazin, un cui. Iritat, vânzătorul se 

hotărăşte să-i dea din partea firmei, drept cadou, un kilogram de 

cuie. La această ofertă, iepuraşul răspunde: 

- A, nu, n-am nevoie de un kilogram de cuie. Ştiţi, eu, ies seara 

la plimbare şi n-am cui să dau telefon. 
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Intră iepurele la ferometal la cinci minute după închidere.  

Vânzătorul: 

- Băi, tu nu vezi că am închis?!? 

- Vreau şi eu un cui. 

- Pleacă dracu'! Am închis! 

- Foarte urât din partea dvs., nu ştiţi să vă purtaţi cu clienţii! 

- Păi tu ce-ai face în locul meu? 

- Hai să-ţi arăt! 

Fac ăştia schimb de locuri, trece iepurele la tejghea iar 

vânzătorul iese afară şi după ăia intră la loc în magazin: 

- Bună ziua! Aş dori şi eu un cui! Iepurele: 

- Ce dimensiune să aibă? 

- Păi vreo 5 centimetri. 

- Nichelat, inoxidabil sau normal? 

- Păi... normal!  

- Avem! Dar ieşi dracului afară, nu vezi că am închis?!? 

 

 

Iepuraşul se duse într-o zi la brutărie. 

- Tanti, vă rog mult, aveţi cumva chifteluţe din acelea mici mici 

şi tari tari de tot pe care nu le poate mânca nimeni? 

- N-avem aşa ceva, noi suntem o brutărie respectabilă, marş 

de-aici. A doua zi: 

- Tanti, vă rog mult, aveţi cumva chifteluţe din acelea mici mici 

şi tari tari de tot pe care nu le poate mânca nimeni? 

- Înţelege că aici facem numai pâine ca lumea, nu avem aşa 

ceva. A treia zi: 

- Tanti, vă rog mult, aveţi cumva chifteluţe din acelea mici mici 

şi tari tari de tot pe care nu le poate mânca nimeni? 

- Da, mă, că m-ai înnebunit, am găsit câteva mici mici şi tari 

tari de tot de nu le poate mânca nimeni pe fundul unui sertar. 

Dar iepuraşul: 

- Bun, acum să vedem cine le mănâncă. 



 

 464 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Iepuraşul se duse într-o zi la cofetărie. 

- Tanti, vă rog mult, aveţi cumva un tort mare cât o masă şi cu 

frişcă multă multă să-ţi vină să verşi când îl vezi? 

- Ne pare rău iepuraşule dar nu avem aşa ceva. A doua zi: 

- Tanti, vă rog mult, aveţi cumva un tort mare cât o masă şi cu 

frişcă multă multă să-ţi vină să verşi când îl vezi? 

- Ne pare foarte rău iepuraşule, nu avem aşa ceva. A treia zi: 

- Tanti, vă rog mult, aveţi cumva un tort mare cât o masă şi cu 

frişcă multă multă să-ţi vină să verşi când îl vezi? 

- Sigur, l-am comandat special, e mare cât o masă şi are frişcă 

multă multă să-ţi vină să verşi când îl vezi. Ia uite-l!  

Dar iepuraşul: 

- Bhleeeoooaahhh! 

 

 

Leul se plimbă prin pădure. La un moment dat îl vede pe lup în 

mijlocul cărării, plin de sânge, într-o stare jalnică. 

- Ce s-a întâmplat cu tine lupule de arăţi în halul ăsta? 

- Păi să vezi: au trecut pe aici iepuraşul şi leoaica care m-a 

folosit pe post de tampon! 

- Mamă, păi nu ajung io acasă, să vezi ce-i fac leoaicei! 

Pleacă leul mai departe, se întâlneşte cu vulpea aflată în 

aceeaşi stare. 

- Ce ţi s-a întâmplat? 

- Păi ştii, a trecut pe aici leoaica şi iepuraşul, iar leoaica m-a 

făcut tampon! 

- Aha, tot ea! Lasă că ajung eu acasă! 

Merge mai departe şi o vede pe bufniţă plină de sânge, cu 

aripile rupte, penele răvăşite etc. 

- Leoaica te-a folosit pe post de tampon, nu? 

- Da, leule, dar io îmi bag ceva în nenorocitul ăla de iepuraş că 

i-a zis că alea cu aripioare sunt mai bune că nu pătează slipul! 
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Iepuraşul la farmacie: 

- Tanti, vreau şi eu nişte droguri. 

- Taci mă, eşti nebun, ne ia poliţia pe toţi. Vino mâine.  

A doua zi: 

- Tanti, vreau droguri. 

- Gura că n-am făcut încă rost. Vino mâine. A treia zi: 

- Tanti, drogurile. 

- Gata, am adus, hai aici după tejghea să-ţi dau. 

La care iepuraşul iese repede în stradă şi începe să strige: 

- Nenea poliţistul, nenea poliţistul, la farmacie au droguri! 

 

 

Lupul, ursul şi vulpea merg rupţi de beţi prin pădure. Iepurele 

îi vede şi foloseşte din plin ocazia ivită spre ai ciomăgi bine pe 

toţi trei. În ziua următoare se face adunare în pădure şi leul îi 

întreabă pe cei trei: 

- Cum arăta făptaşul? 

- Cei trei nu-şi mai pot aduce aminte decât de un semn al 

victoriei.  

La care iepuraşul spune viperei: 

- Se strânge cercul...! 

 

 

Vine vulpea disperată la leu cu o reclamaţie: a fost violată 

crunt de un necunoscut. 

- Ceva semnalmente?, întreabă leul furios. 

- Nu ştiu nimic, zice vulpea, era întuneric. Tot ce-am reţinut e 

că avea nişte urechi lungi.  

Dă ordin leul să se alinieze absolut toată lumea pe un şir. 

- Doamna vulpe a fost violată de cineva cu urechi lungi. Acum 

vă controlez şi vedem noi cine-a fost nenorocitul.  

Zice iepuraşul dându-şi urechile pe spate: 

- Prietene măgar, ai dat de dracu. 
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Iepuraşul la farmacie: 

- Daţi-mi vă rog un kil de morcovi. 

- Bă şmechere, aici e farmacie, nu aprozar. Dispari imediat că 

mă enervezi.  

A doua zi: 

- Vă rog frumos, daţi-mi şi mie un kil de morcovi. 

- Faci pe nebunul, da? Dacă te mai prind că vii o dată să-mi ceri 

morcovi te agăţ de urechi pe perete.  

A treia zi: 

- Vă rog frumos, vreau şi eu nişte morcovi. 

L-a luat şi l-a agăţat pe perete. Pe peretele opus, poza lui 

Ceauşescu. Zice iepuraşul: 

- Şi tu, tot pentru morcovi? 

 

 

În pădure invazie de păduchi, purici, căpuşe, etc. Leul dă 

decret ca toate animalele să se râdă la piele, a doua zi urmând să 

se facă inspecţia pentru a se constata dacă toate s-au tuns zero. 

Iepurele nu se tunde numai aşa, de-al dracu. La ora 12 punct 

toate animalele s-au strâns în poiană. Leul, ras şi el, face 

inspecţia: 

- Băi vulpe, vezi că nu te-ai ras pe coadă! 

- Da leule, aşa e, dar coada e singurul lucru cu care mă 

mândresc. Cum să mă rad?!? 

- Gura! Mâine te prezinţi fără pic de păr! Ai înţeles? Următorul!  

Vine lupul. 

- Vezi Vulpe cum s-a tuns lupul? Îi stă chiar bine! Următorul!  

Următorul era iepurele, care fuma interiorizat. 

- Băi nemernicule, tu de ce, măta, nu te-ai tuns? 

- Păi n-a vrut muşchii mei! 

- Nu ţi-e ruşine mă?!? Uite că şi şobolanul s-a râs! Nu-i aşa 

şobolane?  

- Maria Ta, n-aş îndrăzni, dar eu sunt ariciul!, spune şobolanul. 
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Mare beţivan era iepuraşul! Într-o zi, se întâlneşte prin 

pădure, pe o cărare, cu lupul. Lupul se dădea cu o pereche de 

rotile pe care tocmai le achiziţionase. Trece lupul pe lângă el, se 

opreşte. Iepuraşul, sprijinit cu o labă de un copac, cu sticla de 

ţuică în mâna, ameţit de tot, îl întreabă: 

- Ia spune, mai lupule... hâc... de unde ai tu... hâc... rotilele alea 

aşa de... hâc... meseriaşe? 

- Păi eu nu beau toată ziua ca tine, nu dau banii pe băutura. 

Uite că am strâns şi eu nişte bani şi mi-am cumpărat nişte rotile.  

Exact acelaşi lucru se întâmpla şi peste o lună, când lupul vine 

cu o bicicletă superbă... Aceeaşi întrebare, acelaşi răspuns: 

- Eu nu dau banii pe băutura. 

Peste încă o lună, lupul îi prezintă iepuraşului iahtul lui 

personal, ultraelegant. Mai trece o săptămână. Lupul, prin 

pădure, se plimbă. Deodată se aude un zgomot. Priveşte în sus şi 

îl vede pe iepuraş la bordul unui avion trăsnet: baie, TV, confort, 

nu glumă. Lupul holbează nişte ochi cât cepele, iepuraşul 

coboară şi lupul îl întreabă: 

- Păi, bine, mai iepuraşule, de unde ai tu, un alcoolist, aşa ceva? 

- M-am făcut băiat cuminte, lupule, nu mai beau. 

- Bine, bine, dar de unde ai avut bani de aşa ceva? 

- Simplu. Am vândut toate sticlele de băutură. 
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Haita de lupi iese în această noapte la o vânătoare cruntă şi 

nemiloasă. Cu ei, merge şi lupuşorul. Fiind foarte tânăr şi 

neexperimentat, el se ţine aproape de capul haitei şi urmăreşte 

totul cu mare atenţie. Vânează ei cu cruzime cerbi, căprioare, 

succes total. La un moment dat, un cercetaş vine în goană mare, 

abia mai respirând şi abia reuşeşte să sufle: 

- Fugiţi, că vine iepuraşul! 

Pe loc toţi lupii disperaţi o tulesc la fugă cu ochii ieşiţi din cap  

de groază, se ascund, se camuflează rapid care pe unde pot şi nu 

mai scoate nimeni nici un sunet de frică. Trece iepuraşul, încep 

toţi să iasă. Lupuşorul îl întreabă nedumerit pe capul haitei: 

- Mă scuzaţi, domnule, dar de ce noi, cea mai tare haită de lupi 

din pădure fugim de un animal mic şi pricăjit ca iepuraşul, care e 

aşa de amărât că dacă vreau uite, poate să mi-o sugă! 

- Da, bă, zice capul haitei, dar tu ştii ce buze reci are? 
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Se duce şi iepuraşul la bordel. Patroana era ursoaica. Se duce 

iepuraşul la ea şi o întreabă: 

- Băi, vreau şi eu o „femeie”! 

- Păi avem o vulpiţă... 

- Nu o vreau pe vulpiţă că îmi e frică de ea.. 

- Atunci avem o gâscă... bună... 

- Bine, hai fie! 

Îi dă banii iepuraşul, se duce cu giuşca după un tufiş şi începe 

să zboare de acolo numai pene. Ursoaica când vede, fuge repede 

să vadă ce se întâmpla şi îl vede pe iepuraş cum îi smulgea 

penele. 

- Păi bine mă, tu ce faci aici? îl întrebă ursoaica mirată. 

- Păi, dar ce, la câţi bani am dat vreau să o văd şi dezbrăcată! 

 

 

 

Iepuraşul şi prietenul său măgarul ies la plimbare în pădure. 

Tot plimbându-se ei aşa, iepuraşul cade într-o groapă adâncă cu 

pereţii abrupţi. 

Aflat la nevoie, el este ajutat de măgar care îşi aruncă drâmba 

(vestită pentru lungimea ei) în groapă, iepuraşul se prinde de ea 

şi astfel e salvat. 

Peste câteva zile iarăşi se plimbă cei doi prin pădure şi de data 

aceasta cade măgarul într-o groapă. Iepuraşul, ce să facă? Cum 

să îşi ajute prietenul? 

Se uită la şliţul pantalonilor săi, dă din cap a pagubă şi apoi îi 

vine ideea. Scoate celularul şi sună după ajutoare. Astfel a reuşit 

şi el să îşi salveze prietenul. 

Morala: Dacă n-ai… cumpără-ţi celular... 
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Într-o zi frumoasă de vară, ursul şi iepuraşul se plimbau prin 

pădure. Merg ei ce merg şi se întâlnesc cu un pitic. Văzându-i, 

piticul le zice: 

- Bună frumoşilor, uitaţi, azi am avut o zi bună, şi voi sunteţi 

norocoşi căci vă îndeplinesc la fiecare câte trei dorinţe! Ursule, 

tu eşti primul. 

- Ah, îmi doresc o ursoaică, cea mai bună din toată pădurea... 

Piticul bate din palme, apare o ursoaică bbbuuunnnăăă, ursul 

sare cu ea în tufiş, face, ştiţi voi ce, de se cutremură tufişul. 

- Hai, iepuraşule, tu urmezi! 

- Eu îmi doresc să am un cercel fain în ureche, şi o geacă de 

piele ca lumea! 

- Gata, iepuraşule s-a făcut! zise piticul. Hai ursule, tu urmezi: a 

doua dorinţă. 

- Eu îmi mai doresc o ursoaică, aşa că prima, că tare bbuunnăă 

a fost...  

Piticul bate din palme: 

- Gata ursule, uite-o! 

Ursul o vede, zdup cu ea în tufiş, iar se cutremură tufişul... 

- Iepuraşule, care ţi-i a doua dorinţă? 

- Eu vreau o „Harley Davidson” ultimul tip, să mă plimb cu ea 

prin pădure! 

Piticul bate din palme, iepuraşul se suie pe motocicletă, dă 

câteva ture prin pădure: bbrrrumm, brrum, bbbrrumm... Era 

fericit, nu alta... 

- Hai, ursule, care ţi-i a treia dorinţă? 

- Ah, eu le vreau pe toate ursoaicele din pădurea asta! 

Piticul bate din palme, ursul sare cu toate ursoaicele în tufiş, 

uuuaaauuu, se cutremură pădurea! 

- Hai, iepuraşule, care ţi-i ultima dorinţă? Zi mai repede că mă 

grăbesc! 

- Eu, păi... eu... aş vrea ca ursul să fie homo!  

Şi apoi încălecă repede pe Harley şi o tăie... 
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Iepuraşul fugea ca apucat prin pădure. Îl opreşte altul şi-l 

întreabă ce l-a apucat? 

- Păi nu ştii? Vin ăia cu reorganizarea ştiinţifică a pădurii! 

- Şi ce au cu animalele? 

- Păi suntem şi noi în pădure! Dacă te găsesc cu trei urechi, îţi 

taie una! 

- Păi noi avem numai două! 

- Da, dar ei întâi taie şi după aia numără! 

 

 

Iepuraşul scapă din laborator şi fuge pe câmp. Aici întâlneşte 

nişte iepuraşi sălbateci şi intră în vorbă cu ei: 

- Sunteţi iepuraşi sălbateci? 

- Da! 

- Tocmai am evadat din laborator şi nu mă prea ştiu pe aici. Ce 

faceţi voi iepuraşii sălbateci, aşa de obicei? 

- Vezi câmpul cela în dreapta? 

- Da. 

- E plin de lăptuci şi noi mâncăm lăptuci cu plăcere. 

Se duce iepuraşul şi mănâncă şi el lăptuci. Se întoarce apoi la 

prietenul lui: 

- Excelente lăptucile! Şi ce mai faceţi voi, iepurii sălbateci, de 

obicei? 

- Vezi câmpul din stânga? E plin de morcovi şi noi îi mâncăm. 

Mănâncă iepurul nostru şi morcovi şi iar vine la iepuraşul 

sălbatec. 

- Excelenţi şi morcovii! Şi ce mai faceţi voi? 

- Vezi iepuroaicele alea din poiană? Le futem de li se zburleşte 

blăniţa. Se duce iepuraşul şi face şi el treabă şi se întoarce: 

- Minunat, zice el, dar acum trebuie să mă întorc în laborator. 

- De ce? întreabă iepuraşul sălbatec. 

- Pentru că mor să fumez o ţigară... 
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Vulpoiul, iepuraşul şi ursul merg la încorporare. Bineînţeles, 

nu vrea nici care să meargă la armată aşa că recurg la trucuri. 

Vulpoiul se gândeşte ce se gândeşte şi îi vine ideea: 

„Dacă îţi tai coada, nu te vor lua căci un vulpoi fără coadă 

stufoasă nu trebuie să meargă la armată.” Zis şi făcut... Iese 

vulpoiul de la control şi ceilalţi doi îl întreabă: 

- Ei? 

- Inapt, fără coadă, neincorporabil...  

Iepuraşul la rând. Se gândeşte el: 

"La mine chestia cu coada nu merge, ia uite ce coadă moca am, 

dar… urechile! Un iepuraş fără urechi nu trebuie să facă armata.” 

Zis şi făcut... Iese afară: 

- Ei? 

- Respins, fără urechi nu pot dormi iepureşte...  

Vine ursul la rând: 

„La mine chestia cu coada nu ţine. La fel şi chestia cu urechile, 

dar dacă îmi scot dinţii precis nu mă iau la armată.”  

Zis şi făcut... Iese afară şi prietenii îl întreabă: 

- Na, ce ai făcut? 

La care ursul, şuierând: 

- Resssssspinssss! Ssssunt prea grassss... 

 

 

Vulpea prin pădure. La un moment dat, dintr-un tufiş se aude: 

- Cucuriguuuuuuu... Cucuriguuuuuuu... 

Atentă, încearcă să localizeze tufişul... şi din nou: 

- Cucuriguuuuuuu... Cucuriguuuuuuu...  

Se apropie de tufiş: 

- Cucuriguuuuuuu... Cucuriguuuuuuu... 

Sare ea în tufiş şi preţ de vreun sfert de oră se aud tot felul de 

zgomote ciudate ritmice. La un moment dat, din tufiş apare 

iepuraşul trăgându-şi pantalonii: 

- Măi, ce bine e să ştii o limbă străină! 
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Iepuraşul se duce la vulpe la vizuină şi bate la uşă. Iese o 

vulpiţă mică.  

IEPURAŞUL: Mă-ta-i acasă?  

VULPIŢA: Nu. 

- Să-i spui că a venit iepuraşul şi a zis că vrea să o frece...  

Ziua a doua, la fel. 

Ziua a treia, la fel. 

A patra zi, se supără vulpea şi răspunde ea. Iepuraşul, când o 

vede, o ia la fugă. Vulpea, după el. La un moment dat, apare în 

faţă o scorbură. 

Iepuraşul coteşte brusc şi vulpea intră cu capul în scorbură şi 

rămâne înţepenită. Iepuraşul, frecându-şi lăbuţele: 

- Acum nu că aş vrea neapărat, dar le-am promis la ăia mici... 
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Iepuraşul stătea la coadă la pălincă şi vine Lupul într-o Skoda 

Felicia şi comandă direct în faţă o ladă de pălincă. Vânzătoarea 

imediat îi aduce lada cu pălincă. Lupul se uită ameninţător la 

iepuraş şi strigă: 

- Ai ceva de comentat? 

Neprimind nici un răspuns, se urcă în maşină şi demarează 

puternic învăluindu-l pe iepuraş în praf. Iepuraşul ajunge acasă 

cu pălinca, se pune la masă, trage o duşcă, se ridică... 

- Nu, nu pot. 

Mai trage o duşcă, se ridică: 

- Nu, nu, încă nu pot. 

Dă pe gât toată sticla şi se ridică în picioare mai hotărât ca 

niciodată şi spune: 

- Da, am ceva de com.. de comentat! 

 

 

 

Cică leului i s-a făcut lene să tot vâneze şi porunceşte tuturor 

animalelor să-i aducă ceva de mâncare zilnic. Cine nu se supune 

sau nu aduce ceva pe placul leului va fi bătut cu organul leului pe 

spate! A doua zi, vine ursul cu un porc. Leul, satisfăcut, îl laudă! 

Vine şi vulpea cu o găină, leul fiind satisfăcut şi de data asta. 

Iepuraşul, neavând cum să vâneze, îi aduce un morcov! Leul, 

supărat, îl bate pe spate cu organul său viguros. 

- Tu nu ştii că nu mănânc decât carne? 

Pleacă iepuraşul supărat, dar după câţiva paşi se opreşte şi 

începe să râdă să se cace pe el. 

- Bine bă iepuraşule, eu te bat cu scula pe spate şi tu râzi? 

Iepuraşul râdea în continuare de se ţinea cu mâinile de burtă 

şi printre hohote îi zice leului: 

- Ia uite că vine şi ariciul cu două mere! 
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În timpul unei vânători cu gonaci, iepuraşul se salvează într-

un han la marginea pădurii. Hangiul îl întreabă: 

- Iepuraşule, cu ce te pot servi? Morcovi poate? 

- Nu în nici un caz!... 

- Varză? 

- Nu!... 

- Şi ce-ai dori atunci? 

- Un şniţel vânătoresc... 

 

 

 

Merge o haită de lupi prin pădure şi ajung la un pod. Când să 

treacă podul, iepuraşul sare de sub pod şi zice 

„Care sunteţi şmecheri pe aici?” 

Lupi se uită unu la altul şi nu zic nimic. Văzând asta iepuraşul 

zice 

„Bine, atunci $10 fiecare ca să treceţi podul meu!” 

A doua zi acelaşi lucru, şi din nou lupi nu zic nimic şi plătesc 

bani. A treia zi lupi se sfătuiesc şi îşi aleg vreo cinci 

„şmecheri”. Vin la pod şi când iepuraşul întreabă de şmecheri 

ăştia cinci merg primi. Văzând asta iepuraşul zice 

„Ursule ia vino aici şi ia $20 de la şmecheri şi $10 de la restul!” 

 

 

 

Iepuraşul se plimbă prin pădure, când găseşte o mănuşă 

pierdută. O ridică şi merge mai departe. Întâlnindu-se cu vacile 

care păşteau la capătul luminişului, le întreabă: 

- Hei, fetelor! Care şi-a pierdut sutienul? 
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Iaca, într-o zi ca oricare alta, iepuraşul zbura fericit pe 

deasupra pădurii. Zboară el ce zboară, când, la un moment dat, 

trece pe deasupra vulpii pe care o întreabă: 

- Dragă vulpe, nu vrei tu să primeşti o scatoalcă bună de tot?  

Stă vulpea, se gândeşte: Dom'le, alde iepuraşu' ăsta zboară... 

Cine ştie ce alte puteri o mai fi având!... Aşa că răspunde 

îngrijorată: 

- Nu, iepuraşule, nu vreau! 

Mai zboară iepuraşul, când, ce să vezi, uite lupul! Şi-l întreabă: 

- Lupule, nu vrei să primeşti o palmă sănătoasă?  

Lupul se gândeşte: Iepuraşul zboară! Şi-o fi făcut un upgrade şi 

cine ştie ce poate să mai facă! Şi zise, în consecinţă: 

- Nu, iepuraşule, nu vreau! 

Mai zboară iepuraşul... dar iată ursul! Bineînţeles că, din 

dorinţa de a fi de folos, iepuraşul zise:  

- Ursule, nu vrei să primeşti una bucată de dos de palmă 

sănătoasă? 

Ursul se gândeşte: Măi fârtate, o zbura iepuraşul, dar şi eu sunt 

urs, aşa că... ce rău poate să-mi facă?! 

- Ba da, iepuraşule, vreau!  

La care nea' iepuraşul: 

- Păi te du matale la capătul de unde vin eu al pădurii, că e 

acolo un individ care mi-a dat aşa o palmă, că şi acum mai zbor! 
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O mama-iepuroaica le răspunde iepuraşilor săi: 

- De unde aţi venit voi?! Un iluzionist v-a scos din jobenul său! 

Şi mai terminaţi o dată cu întrebările astea! 

 

 

 

Un iepuraş intră la farmacie. 

- Aveţi morcovi? 

- Mă, tu nu eşti normal la cap? Aici e farmacie! Pentru morcovi 

du-te la Aprozar! 

- De ce vă enervaţi? Uite, eu dacă aş fi farmacist şi mi-ar cere 

cineva morcovi, nu m-aş supăra. 

- Ia treci aici, în locul meu!, zise farmacistul.  

Schimbară ei locurile şi farmacistul întrebă: 

- Aveţi morcovi? 

- Dar reţetă pentru ei aveţi? 
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Un iepuraş intră într-o cofetărie şi comandă o cafea cu lapte şi 

un corn. I se aduse comanda, dar îşi aminti că nu se spălase pe 

mâini, aşa că plecă la toaletă. Când se întoarse, cafeaua nu mai 

era. 

- Cine mi-a băut cafeaua? 

Toţi tăceau mâlc. Iepuraşul reveni cu un ton ameninţător: 

- Vă mai întreb încă o dată, cine mi-a băut cafeaua? 

Ursul se ridică în picioare de la o masă şi răspunse: 

- Eu am băut-o... 

- Şi cornul de ce nu l-ai mâncat, mofturosule?... 

 

 

Ursul, flămând ca un... lup, se apucă să fugă după un iepure cu 

gândul să-l prindă şi să-l mănânce. Obosi însă repede, aşa că se 

aşeză, să-şi revină pe un buştean, şi zise: 

- Iepurele ăsta e dracu' gol! Ce mă făceam dacă mă alerga el pe 

mine? 
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Doi iepuri stăteau ascunşi într-un tufiş. Pe cărare trecu un 

vânător. 

- Îl vezi, zise unul dintre iepuraşi, ăsta m-a alungat din pădurea 

de alături. 

- A vrut să te împuşte? 

- Nu, dar mi-a asurzit urechile tot trăgând aiurea cu puşca. 

 

 

Un iepuraş la Aprozar. 

- Daţi-mi un litru de morcovi! 

- Vrei să spui 1 kg. 

- Nu, eu vreau un litru! 

- Ori nu eşti normal, ori vrei să-ţi baţi joc de mine! Nu ceri 

corect, nu te servesc! 

A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra zi, totuşi: 

- Daţi-mi un kilogram de morcovi! 

- Ei, zise vânătoarea fericită, vezi că poţi? Sticlă ai?... 

 

 

Când sosi lupul acasă îl găsi pe iepuraş făcând sex cu lupoaica. 

Îl cafteşte bine şi-l azvârle pe uşă afară. În săptămână 

următoare, iar îl găsi pe iepuraş călare pe lupoaică. Iar bătaie, iar 

afară. Dar lupul intrase deja la bănuieli: Ia să mă prefac eu nu 

mai că plec la vânătoare! 

Aşa că ieşi din casă, se adânci în pădure dar se întoarse tiptil, 

intră prin uşa din dos şi se ascunse într-un şifonier. Stătu el ce 

stătu, când deodată, din dormitor auzi nişte strigăte: 

- Nene ursule, nene bursucule, lăsaţi-mă şi pe mine o dată 

primul, că dacă iar rămân ultimul şi vine lupul, iar o să mă 

zvânte în bătaie... 
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Iepurele mergea într-o zi prin pădure şi se întâlneşte cu ursul. 

Ursul îi zice: 

- Iepure, suie-te în pom!  

Iepurele, speriat: 

- De ce, bă, ursule, ce-ai cu mine? 

- Ete bă la el, stă la discuţii! Suie!  

Se suie iepurele supărat. Ursul: 

- Iepure, cacă-te! Iepurele: 

- De ce bă ursule? Ce-ai cu mine? 

- Cacă-te, bă, n-auzi! 

Se cacă iepurele supărat. La care ursu: 

- Acu, mănâncă-l! 

Iepurele n-are de ales şi îl mănâncă. Pleacă el mâniat. A doua 

zi, aceeaşi chestie. A treia zi, se supăra iepurele şi îşi ia puşca de 

vânătoare cu el. Băgă el două cartuşe pe ţevi şi pleacă. Se 

întâlneşte cu ursul. Iepurele, stăpân pe situaţie, cu puşca în 

mâna: 

- Ursule, suie-n pom! 

- Hai bă, iepure, că am glumit şi io...  

Iepurele trage un foc în aer şi zice: 

- Urcă bă, n-auzi! 

Se urcă ursul, la care iepurele: 

 - Acu, cacă-te! 

- Hai bă, că am glumit şi io, promit să nu se mai întâmple. 

Iepurele mai trage un foc în aer. Ursul n-are de ales şi se cacă. 

Iepurele iar, croit să i-o plătească ursului: 

- Acu, coboară şi mănâncă-l! 

- Hai bă, iepure, nici chiar aşa! 

Dă iepurele să tragă încă un foc în aer, dar nu mai avea 

gloanţe, şi zice: 

- Adică stai acolo liniştit, că-l mănânc io... 
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În barul din pădure, aglomeraţie mare... Intră iepuraşul şi 

strigă: 

- Două beri şi să cânte muzica!  

Vulpea se scoală de la o masă: 

- Băi iepuraşule, ce mă, te-ai făcut şmecher?!? De ce strigi, bă? 

Iepuraşul îi răspunde calm: 

- Ce vrei bă, nenorocito? Hai afară să ne ardem!  

Ies afară, se aud bubuituri şi intră numai iepurele: 

- Două beri şi să cânte muzica!  

Se ridică şi lupul: 

- Ce vrei, mă? Tu crezi că dacă ţi-a mers cu vulpea, eşti tare? 

Hai afară să-ţi arăt 'Mortal Kombat 4'! 

Ies ăştia, după 5 minute intră numai iepurele. De data asta 

protestează ursul. Aceeaşi poveste, intră iepurele şi strigă: 

- Două beri şi să cânte muzica!  

Se deschide uşa şi intră leul. Iepurele strigă: 

- Să fie 'Bergenbier', că sunt cu cumnata-meu! 
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Viaţa ca o poezie 

Frunză verde de mohor,  

Hai să lenevim cu...  spor! 
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DACII ÎNCĂ MAI TRĂIESC 

Nori de ploaie se adună 

Dinspre Cluj spre Odorhei. 

Unii vor să ne impună 

Să jucăm cum cântă ei. 

Minţile au luat-o razna; 

Umblă zvonul deşănţat 

Că-n Harghita şi Covasna 

Vor să facă "stat" în Stat ! 

S-a udat de lacrimi pragul; 

În Cristuru e prăpăd! 

Imnul românesc şi steagul 

Nu se-aud şi nu se văd ! 

Crişul, Mureşul , Târnava 

Poartă jalea în aval. 

Nesfârşită e gâlceava; 

Nu e linişte-n Ardeal. 

Munţii stau să răbufnească; 

Fierbe galbenul podiş! 

Dragi/draci politicieni, 

ar fi mare păcat 

să nu vă lăsați urâți 

cu mult... drag de norodul românesc! 
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Vatra sfântă strămoşească 

E tăiată-n curmeziş. 

Se anunţă o furtună 

Cu efect devastator: 

Impostorii vor să pună 

Pe cultură sigla lor. 

Atmosfera prevesteşte 

Un pericol iminent! 

Tot ce sună româneşte 

Capătă un alt accent. 

Graiul nostru plâns pe vetre, 

Legănat de cărărui, 

E lovit mereu cu pietre 

Ca un pom al nimănui... 

Nu lăsaţi ca vorbitorii 

Altor limbi pe-acest pământ, 

Să ne umble prin istorii 

Şi să muşte din cuvânt! 

Neamul Românesc nu piere; 

Dacii încă mai trăiesc! 

Scoateţi steagul la vedere 

Şi-n Ţinutul Secuiesc! 

De pe stâncile străbune 

Decebal ne dă curaj! 

Faceţi imnul să răsune 
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Peste Mureş, pân-la Blaj! 

Nu permitem celor care 

Se pretind aici stăpâni, 

Să ne calce în picioare 

Demnitatea de români! 

 

 

ARDELENEASCĂ 

- Apoi, dragă Mărioară, 

Am tot stat şi m-am gândit: 

Io, duminică, pe sară, 

Vin cu tata în peţit! 

- Înainte de-a mă cere, 

Musai, dragu' meu, să-ţi zic 

Că nu-s fată, mi-s muiere... 

Nu vreu rostu' să ţi-l stric! 

S-o n'tâmplat la vremea sapei, 

Noaptea, când veneam din Ştei. 

Coboram pe firul apei, 

Când, m-am pomenit cu trei... 

M-au ajuns la Fundătură , 

Şi m-au dezbrăcat pe loc, 

Mi-au o pus năframa-n gură 

Şi tăţi tri'şi bătură joc... 
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- Numa' spune-mi-i degrabă, 

Că pe tăţi îi trag prin şiş! 

- Păi, nu-i ştiu, Ioane dragă, 

Era noapte, n-auzişi?... 

O umblat şi bietu' tata, 

(Şi tu ştii că el nu bea), 

Ba-ntr-o crîşma, ba în alta, 

Doar-doar o afla ceva... 

Zile au trecut destule, 

Şi nimica n-o aflat... 

Da' io zic că, după... scule, 

Nu-s de pe la noi din sat! 

  

 

 

DILEMĂ 

 

Să-mi iau nevastă? Să-mi iau amantă? 

Amanta nu mă ia la zor 

Dacă fumez în dormitor. 

Iar dacă vin la dânsa beat, 

Se bucură, că-s bun la pat. 

Amanta nu mă face prost. 

 Şi nu mă-ntreabă unde-am fost. 

Şi nu face pe aroganta. 

Deci, avantaj AMANTA! 
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Nevasta, dacă-mi este greu 

Şade mereu la capul meu. 

Şi îmi găteşte zi de zi. 

Şi are grijă de copii. 

Nevasta este doar a mea 

N-o foloseşte cine vrea. 

Şi nu face nicicând pe proasta 

Deci, avantaj NEVASTA!  

 

Amanta are-un stil complex 

Şi ştie totul despre sex. 

N-are migrene când o vreau 

Şi orice-i fac nu zice "Au!". 

Amanta-i ca şi sclava mea 

Şi orişiunde ies cu ea, 

Nu face pe interesanta. 

Deci, avantaj AMANTA! 

 

Nevasta ţine banii mei 

Şi cheltuie puţin din ei. 

Dacă-s bârfit sau înjurat 

Îmi ţine partea imediat. 

Nevasta-i echilibrul meu, 

Repară tot ce mai stric eu: 



 

 488 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

WC-ul, uşa sau fereastra. 

Deci, avantaj NEVASTA! 

 

Vai, cât de fericit aş fi 

O lege nouă de-ar veni 

De soaţă să nu divorţez 

Dar şi amanta s-o păstrez. 

Să stau cu ambele femei, 

Să jucăm seara remi-n trei, 

Dar... 

Cu două soacre m-ar lua dracu... 

Deci, avantaj... BURLACUL! 

 

 

SOȚUL IDEAL 

 

Într-un sat, o vacă grasă, 

Cum sunt vacile tâmpite, 

Dar frumoasă şi lăptoasă, 

S-a gândit să se mărite. 

 

Boii, de la mic la mare, 

Au venit cu tot belşugul, 

Toţi voiau să se însoare, 

Că-s deprinşi să tragă jugul. 
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Vaca, însă, ca o fată, 

Cu avere şi trusou, 

Îi respinge îngâmfată: 

„Cum să mă mărit c-un bou?” 

 

”E un cal prin curţi vecine, 

Care pătimaş mă strânge, 

El e genul meu, tip bine, 

Armăsar sadea, pur-sânge!” 

 

Vaca, tot făcându-i curte, 

Îşi atinse idealul, 

După tratative scurte, 

S-a căsătorit cu calul. 

 

„Ah, ce şansă pe mireasă !” 

Comenta în pom o cioară, 

„El – aristocrat de rasă. 

Ea – o biată pierde-vară.” 

 

Dar curând , ce tragedie ! 

Vaca se certă cu calul, 

Pân’departe-n deal la vie, 

S-auzea întreg scandalul. 
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În zadar, când stingea lampa, 

Vaca-n fiecare noapte, 

Se plimba făcând pe vampa, 

Cu ispitele-i de lapte. 

 

Ba, mai mult, se întâmplase, 

Ca jucând pe îndrăgostita, 

Calul, furios, îi trase, 

Două palme cu copita! 

 

Şi atunci, cu dezolare, 

Vaca prinse a pricepe, 

Cum că soţul ei mai are, 

Trei amante, toate iepe. 

 

Asta-i prea de tot, îşi zise, 

Îl dau dracului de cal. 

Şi-ntr-o seară părăsise, 

Domiciliul conjugal. 

 

Slabă, galbenă, uscată, 

De necazuri şi nevoi, 

Vaca noastră, resemnată, 

Se întoarse printre boi. 
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Dup-atâta chin şi jale, 

Vaca multe a-nvăţat. 

Primul bou ieşit în cale, 

Îl acceptă de bărbat. 

 

Nunta lor a fost vestită, 

Că s-a dus prin văi ecoul, 

„Ce pereche potrivită ! 

Vaca noastră şi cu boul.” 

 

Ea comandă, el ascultă. 

El cu munca, ea tapaj. 

Este, fără vorbă multă, 

Tipul clasic de menaj. 

 

Totuşi, vaca (ne şopteşte, 

un măgar), c-aşa-i măgarul, 

Prin păduri mai zăboveşte, 

Uneori cu armăsarul. 

 

Dar eu cred că-i calomnie, 

Măgăria ce ne-o spune. 

Totul e  că-n căsnicie, 

Treaba merge de minune. 
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Vaca poate, ştie satul, 

Chiar şi grajdul să-l răstoarne. 

Boul nu-i decât bărbatul. 

Ca dovadă, poartă coarne ! 

 

Şi aşa, trec ani şi ani, 

Şi precum am prins de ştire, 

Au făcut şi trei juncani, 

Şi trăiesc în fericire. 

 

În povestea mea de faţă, 

Nu e nici un lucru nou, 

Pentru orişicare vacă, 

Soţul ideal e-un BOU… 

 

 

 

CȂNTEC STUDENŢESC 

Cȃnd o văd pe Mariana 

Parcă-nebunesc 

Şi prin fusta ei crăpată 

Africa zăresc. 
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La un semn, deschisă-i poarta şi, ajuns sub copertină, 

Preşedintele coboară, cam nesigur, din maşină. 

  

Tu eşti Ponta? Da, şefuţu`! Vin să te trag de breton, 

Că, de-o lună şi jumate, nu-mi răspunzi la telefon. 

COABITARE 
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Orice gânduri ai, şefuţu`, chiar şi unul mai trăznit, 

Cât coabităm în pace, eu îţi zic bine-ai venit! 

Despre partea cu bretonul, însă, şefu`, să ne ierţi, 

Doar n-ai vrea, fiind de faţă ziariştii, să mă cerţi, 

Ori vei vrea să faci întoarsă, pân` la Palat, a ta cale, 

Nu să-mi vii la mine-n curte cu nu`ş ce istericale... 

De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris în Protocol 

Bucuroşi le-om duce toate, numai s-o luăm domol. 

 

Cum? Când lumea mă iubeşte şi-n recentele sondaje 

Am ajuns, ca-n vremea bună, să cresc iar în procentaje, 

Când războiul cu mogulii şi corupţii e în toi, 

Eu, arhanghelul dreptăţii, să mă-mpiedic de-un puţoi? 

O, tu nici visezi, măi Ponta, cât de multe bobârnace 

Am primit eu de la unii de vreo nouă ani încoace! 

Toţi ce banul fără muncă au vizat în astă vreme 

S-au repezit, ca hultanii, doar spre a-mi crea probleme, 

Fulgerele revărsat-au de pe micile ecrane, 

Însă fulgerele-acestea nu mi-au produs nici frisoane. 

La referendum văzut-ai cum v-aţi făcut iar de râs, 

Căci toată zbaterea voastră nu a fost decât un...fâs? 

Când văzui acea mulţime câtă frunză au copacii, 

M-apucară, Victoraşe, pe cuvântul meu, toţi dracii, 

N-am avut decât cu ochiul semn a face, sau cu mâna, 
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Şi i-au săltat procurorii pe moşnegi cu anasâna. 

Nu accepţi, se vede treaba, o cât de mică dojană 

Când afirmi c-am primit mită pentru „Roşia Montană”. 

Dragul meu, în tinereţe n-am fost privilegiat, 

Iar când mi-am luat brevetul, să ştii că n-am plagiat. 

Folosesc elicopterul, survolând şi munţi şi văi? 

Aşa e cum spui, dottore, dar n-o fac pe banii tăi! 

Şi-ţi mai spun, aşa în treacăt, că n-am scos o vorbuliţă 

Când te-a trimis în vacanţă, la Miami, unul... Ghiţă, 

Dar tu, cu noroiul, zilnic, de pe ecran mă împroşti, 

Sperând că-ţi vor da crezare telespectatorii proşti, 

Spui că prinşilor cu japca eu le-am fabricat dosare, 

Că serviciile toate îmi stau astăzi la picioare... 

 

Gata, şefu`, ai dreptate cu tot ce îmi spui în faţă! 

Îndrăznesc să-ntreb atâta: Whisky simplu sau... cu gheaţă? 

 

 

 

IMNUL EMO 

 

Sunt un emo depravat 

Am o freză de căcat, 

Semăn cu-n extraterestru 

Şi la plâns eu sunt maestro. 
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Eu vreau să mă sinucid 

Ca la minte nu-s lucid. 

Lumea spune că sunt varză 

Dar mereu am vrut să fiu barză. 

 

În oraş eu ies machiat 

Să arăt ca un stricat, 

În roz mă îmbrac mereu 

Sunt o fată, să mor eu. 

 

Hai, pa, eu tre să plec 

Am întâlnire cu iubita pe net 

De fapt e un iubiţel 

Şi eu iubesc mult pe el. 

 

Vai pe net n-a mai intrat, 

Mi se pare c-a plecat 

Nesimţitul m-a-nşelat 

Vreau să mor, sunt un căcat! 
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SCRISOAREA LUI JIJI DIN PUŞCĂRIE 

 

Draga mea familie, dragelor mioare, 

Rog scuzaţi-mi scrisul, că e cam răcoare 

Şi-mi tremură mâna, sufletul din mine, 

N-am nici masă, scaun, vă scriu stând pe vine. 
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Pac-pac, cum vedeţi - zdrenţele mi-au tras-o! 

Simt că-s mic şi negru, din Burkina Faso; 

Văd, de după gratii, cum apune Soare, 

Războinicul Luminii, încet, dar sigur, moare. 

 

Stau ca un mieluşel în celula strâmtă, 

"Supărat îs Doamne", un coleg îmi cântă; 

Şi vă scriu cu dor, versuri ce-s de jale, 

Plâng ca Paraziţii "lacrimi şi fecale". 

 

Plâng, că nu e drept - mare grozăvie 

Nu-nţeleg de ce mi se-ntâmplă mie? 

Hahalerele care m-au încătuşat, 

Toate ştiu prea bine c-au făcut un blat. 

 

Apelez la veri, surori şi cumnaţi, 

Tot neamu` Becali, oi şi avocaţi! 

Faceţi ce aţi face, că-i pe banii mei; 

Scoateţi-mă afară dintre derbedei! 

 

Iooo, Gigi Becali, sunt nevinovat, 

Că pe proştii ăia nu i-am sechestrat! 

Papagalii dracu`, hoţi de meserie; 

Ei în libertate - io fac puşcărie! 
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Pân-o fi să ies, vă scriu în răvaş, 

Să-mi aduceţi slană, ceapă şi un caş, 

Că-ăştia baga-n mine ceai şi marmeladă 

Şi nu vreau stamina ca în jos să-mi cadă. 

 

Rog să îmi aduceţi şi-un televizor, 

Că-s sătul de table şi privit în gol; 

La barbut îs as, i-am făcut pe toţi 

Chiar de-am în celulă trei mari hoţi! 

 

Mai am o problemă, care mă cam doare, 

Îi vorba de cele zece dragi mioare! 

Să le-aveţi de grijă, nu uitaţi de ele, 

C-altfel ies de-acilea şi daţi de belele. 

 

Mergeţi şi la Athos, faceţi rugăciune, 

Zdrenţele cu Dracu, Dumnezeu cu mine. 

Pac-pac, asta-i tot, vă saluta Gigi; 

Om cu stea în frunte şi în fruntea ligii! 
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Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu inutilul.  

E doar o chestiune de tradiție.  

 

Meditaţii profunde 
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La vederea unei femei frumoase, bărbaţii adevăraţi nu 

roşesc, ci albesc la faţă. Nu le mai rămâne sânge! 

 

  

Cât de ironică e viaţa... Cheltuim atât de mulţi bani pe haine 

scumpe, dar cele mai bune momente în viaţă sunt cele fără 

haine! 

 

  

În ciuda răspânditului sfat al psihologului – Nu luaţi 

problemele cu voi în pat! –, mulţi  bărbaţi continuă încă să 

doarmă cu soţiile lor. 

 

  

Vodka băută cu masură e bună în orice cantități. 

 

  

Dacă n-ai ce face, fă-o în altă parte. 

 

  

Somnul adânc ajută la prevenirea îmbătrânirii, mai ales dacă 

dormi la volan. 

 

  

Şi în casa de nebuni există vecini. 

 

  

Ultima reţetă de slăbit. 

Dacă ai peste 40 de ani, poţi să mănânci ce vrei şi în orice 

cantitate. Nu mai trebuie să te abţii de la nimic şi nici să 

calculezi caloriile. Există o singură regulă de respectat: să 

mănânci numai în zilele în care faci sex. 



 

 502 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

  

Creierul omului funcţionează perfect 24 de ore pe zi, 365 de 

zile pe an. Chiar din momentul naşterii.  

Până când? Până când se-ndrăgosteşte. 

 

  

A bea un pahar de vin în fiecare zi se  consideră un lucru util. 

Deci, să facem multe lucruri utile, în fiecare zi! 

 

  

Trecutul şi circumstanţele poate că au influenţat cine suntem 

acum. Dar numai noi răspundem pentru cine vom deveni. 

Imaginându-ni-le după bunul plac. 

 

  

Dacă la o întrebare îți răspunde un filozof, nu mai înțelegi ce-

ai întrebat. 

 

  

Diplomele atârnate pe perete nu te transformă automat într-

o fiinţă umană decentă. 

Doar peretele poate emita pretenţia asta. 

 

  

Viața e liniuța dintre data nașterii și data morții, în timp ce 

moartea este data dintre liniuţa vieţii şi liniuţa morţii. 

 

  

Un adult e omul care nu mai crește în înălţime și începe să 

crească în lățime, grosime şi prostie. 

 

  

Bătrâneţea este boala bărbaţilor proşti şi a femeilor urâte. 
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Îngrijorarea priveşte în jur, Părerea de rău priveşte înapoi, 

Credinţa priveşte în sus.  

Tu priveşte înainte! 

 

  

Pentru oamenii cu minte şi femeile frumoase, bătrâneţea nu 

există! Celui cu minte nu-i este permis să îmbătrânească, iar 

femeia frumoasă nu poate să îmbătrânească! 

      

  

Mintea şi frumuseţea se schimbă cu timpul, însă nu pier. 

  

  

Este nevoie de multă înţelepciune ca să îmbătrâneşti fără 

urâţenie, fără răutate şi fără tristeţe. 

  

  

Oamenii nu sunt de aceeaşi vârstă chiar atunci când au 

acelaşi număr de ani. 

  

  

La bătrâneţe, pe faţa omului se arată caracterul  şi  sufletul 

lui, aşa cum se arată un deal iarna, când işi pierde pădurile,   

podoaba lui şi  se dezgoleşte. Unele chipuri,  la bătrâneţe, 

capătă ceva de sfânt sau de înţelept, altele de mucenic sau de  

bolnav şi altele de animal sau de fiară... 

  

  

Oamenii inteligenţi şi nobili devin bătrâni admirabili, cu  care 

este o  plăcere să te întâlneşti. Prostul, când îmbătrâneşte,  

devine urât. De aceea bătrâneţea, ca şi oglinda, reflectă ce a fost 

omul de dinăuntru. 
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În tinereţe, bărbaţii răi şi femeile rele îşi pot ascunde 

caracterul pentru că tinereţea are oricând şi în toate o  

frumuseţe nemăsurată. 

  

  

Cine a fost cu adevărat tânăr nu poate deveni cu adevărat 

bătrân. După cum omul cu minte  nu poate deveni cu adevărat  

prost! 

  

  

Omul superior e la fel ca un metal nobil: nu îmbătrâneşte. El 

mai poate culege mierea vieţii şi dărui rodul înţelepciunii sale 

celor tineri şi celor bătrâni. 

  

  

Omul îmbătrâneşte atunci când îi îmbătrânesc pasiunile, ceea 

ce nu prea  li se  întâmplă oamenilor culţi. 

  

  

Geniile tinere se pot număra pe degete, dar Milton, Beetho-

ven sau Goethe au dat dovada geniului lor când nu mai  erau 

deloc tineri, în ciuda  surzeniei ori a orbirii. 

 

  

Sunt gata în cinci minute al unei femei înseamnă acelaşi lucru 

cu ajung acasă în cinci minute al unui bărbat. 

 

  

Pe internet este ca şi la Costineşti: toţi bărbaţii sunt burlaci! 

 

  

Munca e pentru cei care nu ştiu să pescuiască. 
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Dictatura globală: nu contează cine eşti, contează cine zice 

Google că eşti! 

 

  

Cu bani nu poţi cumpăra fericirea, dar e mai comod să plângi 

într-un Mercedes decât pe bicicletă. 

 

  

Ajută pe cineva care e la necaz şi îşi va aduce aminte de tine 

când va fi iarăşi la necaz. 

 

  

Mă întreb, noi, ăştia mai leneşi... mergem în Rai sau vine 

cineva după noi? 

 

  

Urăsc oamenii care iau droguri. Cum ar fi cei din poliţie, 

vameşii etc... 

 

  

Clasele primare pentru un copil reprezintă de fapt o compe-

tiţie între părinţi la desen şi compuneri. 

 

  

Când bărbatul rămâne singur acasă frigiderul lui adună câte 

300 vizualizări pe seară. 

 

  

Peştele care luptă împotriva curentului moare electrocutat. 

 

  

De nevinovăţia multor acuzaţi sunt vinovaţi doar avocaţii. 
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Dacă toţi copiii ar ajunge ce doresc părinţii lor, lumea ar fi 

plină de genii care nu muncesc. 

 

  

În lumea actuală se investeşte de cinci ori mai mult în 

medicamente pentru virilitatea masculină şi silicoane pentru 

femei, decât în vindecarea bolii Alzheimer. Din această cauză, 

în câţiva ani vom avea bătrâne cu bustul mare şi bătrâni cu 

penisul tare. Dar niciunul nu-şi va aduce aminte la ce servesc. 

 

  

Andropauza este mult mai distractivă decât menopauza. La 

momentul menopauzei femeia se îngrăşa şi se deprimă, pe 

când bărbaţii, la andropauză, încep să agaţe fete tinere şi să 

cheltuiască. 

 

  

 Dacă păpuşă Barbie e aşa populară, de ce trebuie să îi 

cumpărăm prieteni? 

 

  

Triunghiul Bermudelor s-a plictisit de vreme caldă şi s-a dus 

în Finlanda. Cică nu vine Moş Crăciun anul ăsta. 

 

  

Banii nu fac fericirea, o cumpără gata făcută. 

 

  

Fugi de tentaţii, dar încet, să te poată ajunge. 

 

  

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă. 
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Există trei tipuri de oameni: cei care pot să citească şi cei 

care nu pot. 

 

  

A studia înseamnă să te îndoieşti de inteligenţa colegului de 

birou. 

 

  

Dacă o păsărică ţi‐a şoptit ceva, atunci înseamnă că ai 

înnebunit, pentru că păsărelele nu vorbesc. 

 

  

Alcoolul omoară încet‐încet. Nu contează, te grăbeşti? 

 

  

Există două cuvinte care îţi deschid multe uşi: "trage “şi 

„împinge”. 

 

  

De ce să bei şi să conduci, când poţi să fumezi şi zbori? 

 

  

Dacă nu reuşeşti să-ţi găseşti jumătatea, caută două pătrimi! 

 

  

Toţi de pe internet iubesc pisicile, deoarece câinii trebuie 

plimbaţi de 3 ori pe zi iar aceasta înseamnă o oră jumătate fără 

Facebook! 

 

  

Toţi oamenii aduc fericire. Unii prin prezenţă, alţii prin 

absenţă!  
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Nu bea la volan! Te loveşti de ceva şi se varsă băutura. 

 

  

Pe vremuri existau doar două poziţii: vrei sau nu vrei. 

 

  

Se spune că înotul face bine la siluetă... Spun cei care n‐au 

văzut încă balena. 

 

  

Orice bărbat are nevoie de o femeie, fiindcă sunt o grămadă 

de lucruri pentru care nu poţi să faci guvernul vinovat.. 

 

  

Dacă viaţa ţi-a aruncat o lămâie acră, nu dispera: caută sarea 

şi tequilla! 

 

  

Să cucereşti o femeie şi să nu povesteşti la prieteni, e ca şi 

cum ai trece Pacificul înot în secret. 

 

  

M‐am sculat cu stângul. Mi‐am îmbrăcat cămaşa, s‐a rupt 

nasturele, am luat servieta, i s‐a rupt toarta, deja mi‐e frică să 

mă duc la budă... 

 

  

Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc cu toate că te 

cunosc bine. 

 

  

Fă jogging, să mori mai sănătos. 
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Bunica mea a fost o femeie dură. Trei soţi a îngropat, cu toate 

că doi numai moţăiau... 

 

  

Nu‐ţi cumpăra nimic ce are coadă sau toartă. Va trebui să 

lucrezi cu ele. 

 

  

Fiecare al cincilea om e chinez. Iar noi suntem cinci în 

familie, deci cineva e chinez. Poate tata sau mama, poate 

frate‐meu mai mare Costel sau frate‐meu mai mic Ho‐Xiao‐Pen. 

Eu cred că‐i Costel. 

 

  

În momentele dificile ale vieţii trebuie să ridici capul, să scoţi 

pieptul în faţă şi să spui cu hotărâre: „Acuma chiar că‐s 

terminat!”. 

 

  

Dacă eşti în stare să zâmbeşti când ceva merge rău este 

pentru ai găsit un tâmpit pe care să arunci vina. 

 

  

Nevasta e persoana ce‐i mereu lângă noi să ne ajute în 

rezolvarea marilor probleme pe care nu le‐am fi avut dacă n‐ar 

fi fost lângă noi. 

 

  

Dacă într‐o zi femeia pe care‐o iubeşti ţi‐e infidelă şi îţi trece 

prin cap să te arunci din balcon, adu‐ţi aminte că ai doar 

coarne, nu şi aripi! 
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Dacă într‐o zi simţi un gol mare în stomac, mănâncă, căci 

sigur ţi‐e foame! 

 

  

Sexul e ca jocul de cărţi; dacă n‐ai o bună parteneră, mai bine 

ai avea o mână bună. 

 

  

Ca să‐ţi realizezi obiectivele trebuie să fii un visător. Aşa că 

nu mai pierde vremea, lasă totul baltă şi du‐te să te culci! 

 

  

Există 3 lucruri importante în viaţă: sexul, secretul şi 

prietenia. Aşadar, faceţi sex, păstraţi secretul şi rămâneţi 

prieteni. 

 

  

Nu-mi mai merge netul prin wireless de două zile. Cred că 

bulangiu' ăsta de vecin iar a uitat să plătească factura. 

 

 

  

Nu te lua după ce zice lumea, nu eşti grasă. Hai, sus bărbia... 

aşa, şi cealaltă! 

 

  

Iubeşte-ţi patul, el este templul tău. 

 

  

Munceşte cât mai puţin posibil; ceea ce trebuie făcut, lasă ca 

să facă altcineva. 
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Fii calm, până acum nimeni nu a murit dacă nu face nimic, 

aşa că ai grijă să nu te accidentezi muncind... 

 

  

Când simţi dorinţa de a munci, aşează-te şi aşteaptă să-ţi 

treacă. 

 

  

Nu uita, munca înseamnă sănătate, aşa că las-o pentru cei 

bolnavi. 

 

  

Cine munceşte mult, greşeşte mult! Cine munceşte puţin, 

greşeşte puţin!  

 

  

Cine nu munceşte nu greşeşte, şi cine nu greşeşte merită să 

fie promovat. 

 

  

Odihneşte-te ziua ca să poţi dormi noaptea. 

 

  

Dacă oameni necunoscuţi te invită la vânătoare, întreabă mai 

întâi care va fi rolul tău! 

  

Culmea adolescentului rebel: să locuieşti singur şi să fugi de 

acasă! 

 

  

A te întoarce este un semn rău... Mai ales dacă eşti o femeie 

tânără, proaspăt căsătorită şi n-ai fost acasă de trei zile. 
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Unde credeţi că se roagă oamenii cu adevărat la Dumnezeu: 

într-o biserică sau într-un avion cu un motor în flăcări? 

 

  

Trăieşte ca să te odihneşti. 

 

  

Isteria e o boală vicleană; o contactează femeia, dar moare de 

ea bărbatul. 

 

  

Psihiatrii zic că una din patru persoane are o deficienţă 

mintală. Dacă eşti cu încă trei amici şi nu ai observat nimic 

ciudat, atunci nu te gândi la chestia asta! 

 

  

A lucra într-o organizaţie mare este ca şi cum ai folosi 

prezervativul în timpul unei partide de sex. Îţi dă o senzaţie de 

încredere şi securitate personală în timp ce eşti futut. 

 

  

Munca este sfântă, nu te atinge de ea! 
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Aşa arată… 
 

 

 

 
…iartă-mă! 
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…oboseala. 
 

…dragostea. 
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…taxele noastre. 
 

…maşina unei blonde. 
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…abia aştept... 
 

…o mână de ajutor. 
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…o zi proastă. 
 

…o estimare greşită. 
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…analfabetismul. 
 

…flacăra democraţiei. 
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Culminalii 
 

Culmea zgârceniei:  

să spui bancuri 

şi să faci economie 

de poante. 
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CULMEA INGINERIEI 

Să scoţi apa cu pompa funebră. 

CULMEA CĂSNICIEI 

Să o curtezi pe propria soţie. 

CULMEA CALCULULUI 

Să mergi pe stradă şi să-ţi iasă socoteală pe afară. 

CULMEA FOAMEI 

Când plouă cu ciorbă, să ai numai o furculiţă, iar când 

plouă cu cârnaţi, să ai numai coadă de la tigaie. 

CULMEA ZGÂRCENIEI 

Să borăşti cu dinţii strânşi, să nu iasă bucăţile mari. 

CULMEA AVARIŢIEI 

Să nu dai o palmă. 

CULMEA ECONOMIEI 

Să pui plachiuri la săpun să nu se consume repede. 

CULMEA SOMNAMBULISMULUI 

Să adormi cu capul pe butucul călăului. 

CULMEA RELIGIOZITĂŢII 

Să te închini la un înger de fată. 

CULMEA STRABISMULUI 

Să te uiţi aşa de saşiu, încât atunci când plângi lacrimile 

să-ţi curgă pe spate. 

CULMEA OSPITALITĂŢII 

Să pui la masă cuţite atât de ascuţite, încât să taie pofta 

de mâncare musafirilor. 
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CULMEA BARBUTULUI 

Să dai 7:7 la zaruri. 

CULMEA ALBIRII 

Să albeşti rufele de la Negreşti. 

CULMEA ŞOFERIEI 

Să conduci o maşină de ras. 

CULMEA DISIMULĂRII 

Să ascunzi ceva la Piteşti. 

CULMEA MATEMATICII 

Să cunoşti o necunoscută, să începi prin a-i desface 

parantezele, după aia să introduci întregul în fracţie şi 

să aştepţi nouă luni să dea rezultatul unu. 

CULMEA NAVIGAŢIEI 

Să navighezi în apele unui diamant. 

CULMEA DEŞERTULUI 

Să plantezi în Sahara plăcute cu: Nu călcaţi iarba!. 

CULMEA PACIFISMULUI 

Să fumezi pipa păcii la Războieni. 

CULMEA HIPISMULUI 

Să duci până la potou o tuberculoză galopantă. 

CULMEA NAIVITĂŢII 

Să-l întrebi pe medicul care ţi-a recomandat să dormi o 

oră după masă dacă n-ar fi mai bine să dormi în pat. 

CULMEA CIZMARULUI 

Să repari ghetele unei vite încălţate. 
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CULMEA IUBIRII 

Să fii singur şi să te simţi în plus. 

CULMEA POLITEŢII 

Să-i spui doctorului că n-ai scaun şi el să ţi-l ofere pe al 

lui. 

CULMEA MAGHIARIZĂRII  

Românizarea românilor. 

CULMEA CURSELOR DE CAI 

Să câştigi o cursă de galop cu Calul Troian. 

CULMEA MARIAJULUI 

Să-i asiguri soţului un asemenea climat conjugal, încât 

să plece la serviciu ca la o sărbătoare. 

CULMEA AVARIŢIEI 

Să speli hârtia igienică şi s-o pui la uscat. 

CULMEA ENERVĂRII 

Să calci pe coadă un pian. 

CULMEA AVARIŢIEI 

Să priveşti pe deasupra ochelarilor pentru a nu-i uza. 

CULMEA INOCENŢEI 

Să crezi că prezervativele sunt saci de dormit pentru 

şoricei. 

CULMEA ASTROLOGIEI 

Să cercetezi stelele de cinema. 

CULMEA COAFURII 

Să-ţi pui creierii pe bigudiuri. 
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CULMEA DIPLOMAŢIEI 

Să gândeşti de două ori înainte de a nu spune nimic. 

CULMEA FEMEII ÎN DIPLOMAŢIE 

Să fie însărcinată cu afaceri străine. 

CULMEA MICULUI INVESTITOR ROMÂN 

Să-ţi recuperezi banii de la Caritas şi să-i investeşti la 

FNI. 

CULMEA MARKETINGULUI 

Să vinzi frigidere eschimoşilor. 

CULMEA INFIDELITĂŢII 

Să-ţi înşeli amanta cu soţia. 

CULMEA MEDITAŢIEI 

Să cazi pe gânduri şi să-ţi rupi o mână. 

CULMEA AGRICULTURII 

Să ari Calea Victoriei cu boii din guvern. 

CULMEA VÂNĂTORII 

Să vânezi într-un codru de pâine. 

CULMEA FRIGIDITĂŢII 

Ori intri, ori ieşi! Şi nu te mai foi atâta! 

CULMEA BORDELULUI 

Să intri la bordel, să-ţi alegi o tipă care-ţi place să 

plăteşti, iar când ajungi cu ea în cameră să-ţi spună că e 

la ciclu. 

CULMEA RĂZBUNĂRII 

Să-l croieşti pe croitorul care ţi-a croit haina. 
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CULMEA GEOMETRIEI 

Să te pişi în colţul unei camere rotunde. 

CULMEA POMPIERULUI 

Să stingă focul sacru dintr-un artist. 

CULMEA PIROMANULUI 

Să fii deştept foc. 

CULMEA CHIRURGIEI  

Operaţia unui calcul integral. 

CULMEA REZERVISTULUI 

Să stea concentrat până se diluează. 

CULMEA AVORTULUI 

Să avortezi o sarcină de partid. 

CULMEA CROSULUI 

Să se ia la întrecere cu calul de lemn. 

CULMEA ANALIZEI LITERARE 

Studiul proprietăţilor figurilor de stil. 

CULMEA INSATISFACŢIEI SEXUALE 

Dragul meu, împinge mai blând că-mi verşi cafeaua! 

CULMEA VIOLULUI FORESTIER 

Să regulezi o capra de tăiat lemne. 

CULMEA PUGILISTULUI 

Să se antreneze pe un sac cu glume. 

CULMEA HALTEROFILILOR 

Să se plângă că au greutăţi în muncă. 
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CULMEA SEXULUI ORAL 

S-o duci la gură cu furculiţa. 

CULMEA MASOCHISMULUI 

Să fugi cu picioarele goale pe o lamă şi să pui frână cu 

coaiele. 

CULMEA DURERII 

Să-ţi bagi o umbrelă în cur şi apoi să o deschizi. 

CULMEA HOMOSEXUALITĂŢII 

Să ţi se scoale curul. 

CULMEA HANDICAPULUI 

Să-ţi crească un coi în talpă. 

CULMEA SPERIATULUI 

Să-l sperii aşa de tare pe un chel încât să i se ridice părul 

măciucă. 

CULMEA BEŢIVANULUI 

Să-i lase gura apă. 

CULMEA MATERNITĂŢII 

Să vezi o barză hrănindu-şi puii cu biberonul. 

CULMEA CIRCULUI 

Să intri la un spectacol de circ cu un leu. 

CULMEA TAXĂRII LA RENEL 

Să plăteşti o taxă suplimentară pentru că eşti luminat la 

minte. 
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CULMEA INUTILITĂŢII 

Să faci educaţia sexuală unei fetiţe de l4 ani, în zilele de 

astăzi. 

CULMEA MULSULUI 

Să mulgi capra de la trăsură. 

CULMEA UIMIRII 

Se întâmplă prima oară când descoperi că n-o poţi face 

a doua oară. 

CULMEA CICLISMULUI 

Să poţi face dragoste într-o cameră de bicicletă. 

CULMEA GASTRONOMIEI 

Să mănânci umbra de raţă pe miros de varză. 

CULMEA IMAGINAŢIEI POLITICE 

Stalin, în frac, membru de onoare în Camera Comunelor. 

CULMEA GOSPODINEI 

Să mulgă o vacă încălţată. 

CULMEA CÂINOŞENIEI 

Să te latre un căţel de usturoi. 

CULMEA POMICULTURII 

Să creşti un pom cu rădăcina pătrată. 

CULMEA NĂŞITULUI 

Să-i găseşti naşul unui om care nu ţi-e fin. 
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CULMEA ASTROFIZICII 

Să măsori paralaxa stelelor verzi. 

CULMEA CUBISMULUI 

Să ceri la restaurant şvaiţer cu găuri pătrate. 

CULMEA DĂRNICIEI 

Să dai colţul. 

CULMEA MUZICII POPULARE 

Să cânţi o doină la fluierul piciorului. 

CULMEA CRĂCĂNĂRII 

Să pui un picior în Carpaţi şi altul în Balcani şi să-ţi speli 

curul în Dunăre. 

CULMEA COAFURII 

Să ondulezi părul din grădină. 

 CULMEA MUZICII 

Să sui o fată în pom şi să aştepţi să îi cânte păsărică. 

CULMEA FUMĂTORULUI 

Să fii îndrăgostit lulea. 

CULMEA MIŞCĂRII 

Să bagi cheia maşinii în broască uşii de la apartament şi 

să se mişte blocul. 

CULMEA CROITORIEI 

Să întoarcă pe dos costumul lui Adam. 
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CULMEA FORŢEI 

Să strângi o hârtie de 5 lei până îi iese limba lui George 

Enescu. 

CULMEA GENETICII 

Să încrucişezi o capră de tăiat lemne cu un ţap de bere. 

CULMEA ALIMENTAŢIEI 

Să mănânci dintr-o farfurie zburătoare. 

CULMEA BIOSINTEZEI 

Să mănânci prune şi să urinezi pălincă. 

CULMEA INTELIGENŢEI 

Dacă nu-ţi place brânza albă să-ţi pui ochelari verzi. 

CULMEA POCKERULUI 

Patru valeţi să bată trei dame. 

CULMEA STOMATOLOGIEI 

Să scoată dentistul dinţii unui pieptene. 

CULMEA ÎMBULZELII ÎN TREN 

Să-ţi dai penisul din mână în mână până la budă. 

CULMEA ZGOMOTULUI 

Două schelete făcând sex pe un acoperiş de tablă. 

CULMEA CURAVASARAIULUI 

Să facă un purice păduchi laţi. 

CULMEA SĂRUTULUI 

Să săruţi o gură de canal. 
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CULMEA CUNILINGISULUI 

Să săruţi două buze şi să rămâi cu OB-ul în gură. 

CULMEA ÎNCREDERII ÎN OAMENI 

Să-i dai muie unei canibale. 

CULMEA RĂBDĂRII 

Să-ţi numeri flocii cu mănuşa de box. 

CULMEA SPAŢIULUI LOCATIV 

Să locuieşti într-o cameră de filmat. 

CULMEA FIERBERII 

Să stai cu un ou în gură cu curul pe plită şi să aştepţi să 

fiarbă. 

CULMEA CONSOLĂRII 

Nu se mai scoală, dar ce frumos atârnă! 

CULMEA PEDICHIURII 

Să faci unghiile unui picior de pat. 

CULMEA FOAMETEI 

Să faci pânză de păianjen la gaura curului. 

CULMEA ÎNCĂLZIRII 

Să stai cu fundul pe reşou până îţi clocoteşte apa în 

gură. 

CULMEA CROITORESEI 

Să croieşti cu bastonul. 

CULMEA BUNEI CREŞTERI 

Să baţi la uşă şi când ieşi afară. 
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CULMEA ACRELII 

Dă-i măgarului să mănânce o lămâie şi apoi suge-i scula 

până-ţi vine acru în gură. 

CULMEA NAVETISTULUI 

Să aştepţi un tren care ştii că nu va veni. 

CULMEA DIGESTIEI 

Să mănânci sârmă ghimpată, să te caci cale ferată. 

CULMEA SENILITĂŢII 

Să uiţi de ce iei pastile de memorie. 

CULMEA CROITORIEI 

Să coşi o pereche de chiloţi pentru fundul mării. 

CULMEA MUZICII 

Să cânţi la gura sobei. 

CULMEA ORGASMULUI 

Să îţi bagi scula în pământ şi să aştepţi să-ţi facă laba un 

cutremur. 

CULMEA GERONTOFILIEI 

Să împingi o babă pe scări şi apoi să o întrebi de ce se 

grăbeşte. 

CULMEA PARAZIŢILOR  

Să aibă purecii păduchi. 

CULMEA OPERAŢIEI CHIRURGICALE 

Să-i scoţi femeii pula din cap. 

CULMEA ALTEI OPERAŢII CHIRURGICALE 

Să tai capul pulii şi să găseşti creier. 
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CULMEA PUTERII PLĂMÂNILOR 

Să-i sufli unui berbec în coaie până i se îndreaptă coar-

nele. 

CULMEA INSOLENŢEI 

Să te caci la unul la uşă şi apoi să suni să ceri hârtie. 

CULMEA REVANŞEI LA INSOLENŢĂ 

Vecinul să deschidă uşa şi să-ţi dea hârtie şmirghel. 

CULMEA CULMILOR INSOLENŢEI 

Să-i spui că nu-ţi ajunge. 

CULMEA RECONCILIERII 

Să pui lângă lup oaia, ba s-o mai faci şi şefa lui de ca-

binet. 

CULMEA ADOLESCENTULUI REBEL 

Să locuiască singur şi să fugă de-acasă. 

CULMEA CURAJULUI 

Să sari de pe un bloc de desen. 

CULMEA FOTBALULUI 

Să dai gol şi să ratezi la reluare. 

CULMEA MICROBISTULUI  

Să deschizi frigiderul şi să strigi: Goool!. 

CULMEA ÎNOTULUI 

Cu o mână să înoţi şi cu cealaltă să dai din picioare. 

CULMEA DENTISTULUI 

Să tragă dentistul la măsea de unul singur, când ştie că-i 

vin pacienţi. 
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CULMEA CEASULUI DEŞTEPTĂTOR  

Să sune ocupat. 

CULMEA FERTILITĂŢII 

Să fuţi o trântă şi să rămână însărcinată. 

CULMEA SNOBISMULUI 

Să luăm SIDA azi, că mâine vor avea toţi! 

CULMEA STUPIDITĂŢII  

Să faci pe prostul şi să rămâi aşa. 

CULMEA DESHIDRATĂRII  

Să salivezi praf. 

CULMEA DESHIDRATĂRII EXHAUSTIVE 

Să ejaculezi pudră. 

CULMEA CULMILOR DESHIDRATĂRII 

Să-ţi intre şi în ochi. 

CULMEA ÎNDRĂZNELII 

Să inviţi pe cineva la masă şi să accepte. 

CULMEA RASISMULUI  

Să bei whisky Black&White din pahare diferite. 

CULMEA OREI EXACTE 

Să pui ceasul după radio şi să-l uiţi acolo. 

CULMEASLĂBIRII 

Să pui la slăbit un ardei gras. 

CULMEA AUZULUI 

Să auzi cum se crapă de ziuă. 
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CULMEA VITEZEI 

Să alergi în jurul unui stâlp până îţi vezi spatele. 

CULMEA SUPERVITEZEI 

Să te căci de pe un bloc turn, să alergi jos şi să-l prinzi în 

gură. 

CULMEA VITEZEI SUPRALUMINALE 

Să alergi în jurul unui copac şi să te fuţi în cur. 

CULMEA ECONOMISIRII ENERGIEI ELECTRICE 

Să pui la uşă o tăbliţă pe care să scrie: Nu sunaţi, mai ies 

eu din când în când!. 

CULMEA TINICHIGERIEI 

Să înveleşti casa cu tabla înmulţirii. 

CULMEA PATERNITĂŢII 

Să-ţi recunoşti copilul de la o poştă. 

CULMEA PROSTIEI  

Să stingi becul şi să aprinzi un chibrit ca să vezi dacă s-a 

stins. 

CULMEA PACIENŢEI 

Să aştepţi un cuvânt de laudă din partea şefului. 

CULMEA ANTIGRAVITAŢIEI 

Să-l tragi pe unu’ de pişat jos de pe bloc. 

CULMEA SCÂRBEI 

Să faci baie într-un butoi cu muci. 

CULMEA FURATULUI 

Să-ţi furi rufele de pe sârmă. 
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CULMEA MÂNCĂRII 

Să mănânci piept de găină şi să rămâi cu sutienul în gât. 

CULMEA VETERINARULUI  

Să-i faci pedigree unui căţel de usturoi. 

CULMEA ZBORULUI 

Să zbori pe cerul gurii. 

CULMEA BUNĂTĂŢII 

Să consolezi o salcie plângătoare. 

CULMEA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

Să te calci din neatenţie pe picior şi să-ţi ceri scuze. 

CULMEA NEPOTRIVIRII SEXUALE 

Să-ţi faci o labă şi să-ţi dai seama că nu eşti genul tău. 

CULMEA ÎNGHEŢULUI 

Să-i îngheţe unei femei apă în pizdă şi s-o fuţi la copcă! 

CULMEA UNUI ZGÂRÂIE-BRÂNZĂ 

Îşi dă ceasul în urmă, ca să facă economie de timp. 

CULMEA ZBORULUI  

Să zbori pe cerul gurii. 

CULMEA POLIŢIEI  

Să tragă tramvaiul pe dreapta. 

CULMEA LINGUŞELILOR 

Să îl pupi pe frunte când va fi cu capu-n sobă. 

CULMEA ELECTRIZĂRII 

Să-ţi freci scula până ţi se resping coaiele. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

CULMEA PARAŞUTISMULUI 

Să sari din avion şi să constaţi că paraşută e plecată la 

turci. 

CULMEA TEHNOLOGIEI 

Să alungi o muscă de pe ecranul calculatorului cu cur-

sorul de la mouse. 

CULMEA CASCADORIEI 

Să te arunci de pe bloc şi să te prinzi de bordură. 

CULMEA AMBIŢIEI 

Să te razi cu lama de la buldozer. 

CULMEA PEDOFILIEI 

Să fuţi o gravidă şi să-i dai muie lui ăla mic. 

CULMEA FILOSEMITISMULUI  

Să faci evrei din săpun. 

CULMEA CUŢITULUI 

Să tai mofturi. 

CULMEA LIMBII FRANCEZE  

Să-ţi poţi travesti profa de franceză cu verde de Paris. 

CULMEA FERESTREI DE DOWNLOAD 

Mut un pic fereastra mai într-o parte şi scade brusc 

transferul de date. 

CULMEA STRABISMULUI 

Un ciclop saşiu. 

CULMEA PESCUITULUI 

Să stai pe vasul Mogoşoaia şi să prinzi un somn de veci. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

CULMEA DRESAJULUI 

Să îmblânzeşti fiare vechi. 

CULMEA VACCINARII 

Să vaccinezi braţele Dunării. 

CULMEA METEOROLOGIEI 

Să plouă cu bani. 

CULMEA IMPOTENŢEI 

Să nu ţi se scoale degetul cu care împingi limba. 

CULMEA BASCHETULUI 

Să joci baschet la un coş de pe faţă. 

CULMEA VÂNĂTORII 

Să faci cocoşul armei să cânte cucurigu. 

CULMEA SECETEI 

Să alerge copacii după câini. 

CULMEA ORBIRII 

Să vezi dublu cu un singur ochi. 

CULMEA SĂRĂCIEI  

Să cumperi mâncare de la second hand. 

CULMEA TALK-SHOW-ULUI 

Să fii singur în emisiune şi să nu te laşi să vorbeşti. 

CULMEA URÂTULUI  

Să fii atât de urât că nici bumerangul să nu se întoarcă la 

tine. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

CULMEA LENII 

Să te însori cu o tipa deja însărcinată. 

CULMEAPRIMAVERII 

Să înflorească un boboc de raţă. 

CULMEA SOMNULUI 

Să visezi că dormi. 

CULMEA ÎNCURCĂTURII  

Când nu ai pe unde scoate cămaşa, să o bagi pe mânecă. 

CULMEA SINGURĂTĂŢII  

Să nu-ţi mai scrie nici spamerii. 

CULMEA RECICLĂRII 

Să-ţi duci protexul la vulcanizat. 

CULMEA SĂRĂCIEI 

Să îţi cumperi alimente şi hârtie igienică de la second 

hand. 

CULMEA SĂRĂCULUI 

Să fii atât de sărac încât să nu poţi să dai nici ortul popii. 

CULMEA SEXULUI 

Să alergi în jurul unui puţ, să-ţi prinzi curul să ţi-l fuţi. 

CULMEA CREDULITĂŢII 

Să creadă femeile afirmaţia: Dragă, de aceea este aşa 

mică şi moale, ca să nu te doară! 

CULMEA RAIDURILOR AERIENE NATO ÎN YUGOSLAVIA 

Pleacă la atac patru avioane invizibile şi se-ntorc şase. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

CULMEA ÎNGHEŢULUI 

Să îngheţe iadul. 

CULMEA ASTRONOMIEI 

Să descoperi o stea în cerul gurii. 

CULMEA ÎMBOLNĂVIRII 

Să te dai cu curul de pământ şi să iei SIDA. 

CULMEA AGRICULTORULUI 

Să dai cu sapa pe lângă ogor. 

CULMEA AGRICULTURII  

Să îngurgitezi paie şi să caci căpiţe. 

CULMEA PUTERII 

Să tragi cu Arcul de triumf. 

CULMEA INDIFERENŢEI 

Să fii prost şi să nu-ţi dai seama. 

CULMEA VIRGINITĂŢII 

Să crezi că mama ta e virgină. 

CULMEA LĂCOMIEI 

Să mănânci bătaie şi să nu te saturi. 

CULMEA PROSTITUŢIEI 

Să sugi penisul cu paiul. 

CULMEA VECINĂTĂŢII 

Să te prindă vecinul de la patru cu nevastă-sa în pat, iar 

tu să îl întrebi: Crezi ce îţi văd ochii sau ce o să îţi spun 

eu? 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

CULMEA VREDNICIEI 

Să te scoli dimineaţa înaintea penisului. 

CULMEA BASCHETULUI 

S-alergi în jurul coşului şi să-ţi fereşti ceafa. 

CULMEA BLESTEMULUI 

Să dea Dumnezeu să ai curul plin de bube şi mâinile prea 

scurte ca să te scarpini! 

CULMEA TIRULUI 

Să tragi la un hotel. 

CULMEA CUTREMURULUI 

Să apeşi pe buton să vină liftul şi să vină tot etajul. 

CULMEA DEMOLĂRII 

Să urci cu liftul şi să coborî cu apartamentul. 

CULMEA ALPINISMULUI 

Să escaladezi valurile cu Mamaia şi Tataia. 

CULMEA EXTRACŢIEI 

Să extragi un gălbenuş de ou cu tirbuşonul. 

CULMEA MASTURBĂRII 

Puneţi puţin Cillit şi nu trebuie să frecaţi deloc. 

CULMEA ATLETISMULUI 

Să alergi de unul singur şi să ajungi al treilea (după pro-

pria umbră). 

CULMEA LĂTRATULUI 

Să latri prin curte ca să faci economie de câine. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

CULMEA PESCUITULUI  

Să pui scrum de ţigară în ac şi să prinzi peşte afumat. 

CULMEA ZOOFILIEI  

Să convingi o oaie să stea capră. 

CULMEA NOROCULUI 

Să te calce ambulanţa. 

CULMEA TEHNICII YOGA 

Să-ţi dai un cap în gură. 

CULMEA JEGULUI  

Să nu te fi spălat de la botez. 

CULMEA ÎNGUSTIMII UNUI RÂU 

Să nu existe. 

CULMEA RECORDULUI 

Să treci Dunărea înot în lungime. 

CULMEA FOTBALULUI:  

Să înceapă meciul şi să scrie pe gazon: Nu călcaţi iarba!. 

CULMEA CULMILOR 

Everest. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 
 

 

 

LEGEA: DEGEABA SUNI 

Atunci când ai nevoie să descui o uşă cu mâinile 

ocupate de zece pungi mari şi grele cheia se va afla 

în buzunarul opus mâinii pe care cu greu ţi-ai 

eliberat-o. 

 

LEGEA: NU MAI PLESCĂI 

Probabilitatea de a te păta în timpul mesei creşte 

direct proporţional cu necesitatea de a-ţi păstra 

haina curată. 

 

LEGEA: ÎNCĂ N-A PICAT FISA 

Dacă reuşeşti să-ţi păstrezi calmul când toţi din 

jurul tău sunt disperaţi, e pentru că nu ai priceput 

pe deplin gravitatea problemei. 

Legile vieţii cotidiene 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

LEGEA: FUTU-I PAŞTELE MĂ-SII DE CHEIE 

Singura dată când poarta sau uşa se închide singură 

e atunci când ai lăsat cheile pe dinăuntru. 

 

LEGEA: NASUL VREA UNTURĂ 

Când ai mâinile pline de unsoare, începe să te gâdile 

nasul. 

 

LEGEA: ÎMI TRAG PALME 

Când ţi se pare că totul merge foarte bine, e pentru 

că ai trecut cu vederea ceva important. 

 

LEGEA: ASTA NU E VIAŢĂ 

Problemele nu se crează, nici nu se rezolvă, ele doar 

se transformă. 

 

LEGEA: ÎŞI BAT JOC DE NOI 

Mereu sunt două filme bune pe două programe 

diferite la televizor, dar mereu la aceeaşi oră. 

 

LEGEA: CINE DRACU SUNĂ CHIAR ACUM 

Orice corp omenesc scufundat într-o vană făcând o 

baie relaxantă cu spumă face să sune telefonul. 

 

LEGEA: SĂ-MI BAG PICIORUL 

Dacă, după mulţi ani, te decizi şi arunci ceva ce nu ai 

folosit demult, nu vor trece nici trei zile şi vei avea 

absolută şi urgentă nevoie exact de acel obiect. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

LEGEA: NICI SĂ MĂ CAC ÎN LINIŞTE NU POT 

Orice corp omenesc aşezat pe WC face să sune 

soneria de la intrare. 

 

LEGEA: CHELUL NU SE AGITĂ 

Viteza vântului creşte direct proporţional cu preţul 

coafurii recent făcute. 

 

LEGEA: N-AM ARIPI LA PICIOARE 

Mereu când ajungi punctual nu va fi nimeni să te 

vadă, dar când întârzii doar 5 minute, vor fi toţi deja 

prezenţi  şi toţi se vor uita la ceas şi vor clătina din 

cap! 

 

 
 

 

 

NORMĂ DE APLICARE 

Nu lua aşa de în serios viaţa,  

până la urmă oricum nu scapi! 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

Rarisime 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 
 

 



 

 547 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Q CARE E DEOSEBIREA DINTRE UN VULTUR ŞI O 

CÂRTIŢĂ? 

A Amândoi umblă pe sub pământ cu excepţia 

vulturului. 

 

Q DE CE FOTBALUL FEMININ E ATÂT DE SLAB 

DEZVOLTAT? 

A E greu să găseşti 11 femei care să accepte să 

se îmbrace la fel. 

 

Q CE TIMP GRAMATICAL ESTE FOLOSIT ÎN PRO-

POZIŢIA: "TU NU TREBUIA SĂ TE FI NĂSCUT"? 

A Timpul prezervativ imperfect. 

 

Q DE CE RĂMÂNE FEMEIA GRAVIDĂ, DE CE SE 

ARDE PÂINEA ÎN CUPTOR ŞI DE CE SE ÎNEACĂ 

O FATĂ CARE CADE ÎN FÂNTÂNĂ? 

A Răspunsul e unul singur: n-a fost scoasă la 

timp... 

 

Q EXISTĂ VREO ASEMĂNARE ÎNTRE SUTIEN ŞI 

ISTORIE? 

A Desigur! Ambele deformează realitatea.  

 

Q CE SUNT CALORIILE?  

A Nişte scârbe mici şi nesimţite, care intră în 

şifonierul nostru şi ne micşorează hainele, 

încât nu mai încăpem în ele. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Q CE OBŢII DACĂ ÎNCRUCIŞEZI UN NEAMŢ CU UN 

IRLANDEZ? 

A Un bărbat dispus oricând să execute ordi-

nele, dar prea beat să o poată face. 

 

Q CE ESTE PERFECT ROTUND ŞI DIN STICLĂ? 

A Un cub din lemn. 

 

Q DE CE CÂNTĂ COCOŞUL TOATĂ ZIUA?  

A Are neveste pe săturate şi nicio soacră. 

 

Q CE FAC INDIENII CU PIEILE DE CAI? 

A Ţin caii în ele. 

 

Q CE E ROŞIE ŞI STRICĂ DINŢII? 

A Cărămida. 

 

Q CE ESTE IMPOTENŢA? 

A Fenomenul care apare când forţa de atracţie 

a pământului este mai mare decât forţa de 

atracţie a femeii. 

 

Q CARE E LOCUL CEL MAI TRIST DE PE PĂMÂNT?  

A Locul de muncă. 

 

Q CE FACE UN CORPORATIST CÂND AJUNGE LA 

JUDECATA DE APOI? 

A Comandă o cafea și pleacă în grabă fără să 

plătească, scuzându-se că mai are încă 5 

întâlniri. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

   

 

Q CARE ESTE DIFERENŢA DINTRE MITĂ ŞI DAR? 

A  DAR este atunci când cel care primeşte 

spune: "Mulţumesc!" , iar cel care dă spune: 

"Să nu mai vorbim despre asta!".  

MITĂ este atunci când cel care dă spune: 

"Mulţumesc!", iar cel care primeşte spune: 

"Să nu mai vorbim despre asta!". 

 

 

Q  CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND PATRU GAY STAU LIPIŢI UNUL DE CELĂLALT, ÎN ŞIR INDIAN? 

A Cei din mijloc sunt sărbătoriţii. 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Q CARE E DIFERENȚA ÎNTRE O SOȚIE ȘI O FE-

MELĂ HIPOPOTAM? 

A Una e grasă și are gura mare și cealaltă 

trăiește în Africa. 

 

Q PRIN CE SE DEOSEBEŞTE UN PREZERVATIV DE 

O PARAŞUTĂ? 

A Dacă se rupe paraşuta moare un om, iar 

dacă se rupe prezervativul se naşte unul! 

 

Q CE FACE O BLONDĂ CÂND AFLĂ CĂ 90% DIN 

ACCIDENTE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CASĂ?  

A Se mută.  

 

Q DE CE LATRĂ CÂINII LA ROŢILE MAŞINILOR? 

A Păi tu ce ai face dacă ţi s-ar învârti capacul 

de la WC? 

 

Q CE DIFERENŢA ESTE ÎNTRE UN TEOLOG ŞI UN 

GEOLOG? 

A De la cer la pământ. 

 

Q CARE ESTE DIFERENŢA ÎNTRE COAPSELE 

BĂRBAŢILOR ŞI CELE ALE FEMEILOR? 

A Între coapsele bărbaţilor este mereu aceeaşi 

pereche de testicole. 

 

Q CARE SUNT CUVINTELE CARE FAC RECHINII 

FERICIŢI? 

A Om la apă! 
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FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
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Q LA CE DUCE NEATENŢIA? 

A Douăzeci de ani în urmă am dezbrăcat din 

neatenţie o femeie şi de atunci o tot îmbrac! 

 

Q CE ÎNSEAMNĂ BIGAMIE LA MARINARI? 

A Două neveste în acelaşi port! 

 

Q CE-I UN PUNCT ALB ÎN DEŞERT? 

A O aspirină. 

 

Q DAR CE-I UN PUNCT NEGRU ÎN DEŞERT? 

A Umbra de la aspirină! 

 

Q CE S-AR ÎNTÂMPLA DACĂ S-AR FACE CO-

MUNISM ÎN DEŞERT? 

A Primii zece ani nimic şi apoi s-ar da nisipul 

pe cartelă... 

 

Q O CĂMILĂ MERGE ÎN DEŞERT: LIPA, LIPA. PE 

CE CĂLCA CĂMILĂ? 

A Pe nisip... 

 

Q CARE E ASEMĂNAREA ÎNTRE DEŞERT ŞI POS-

TURILE TV ROMÂNEŞTI? 

A Amândouă sunt pline de camile... 

 

Q CE ARE PATRU PICIOARE, PATRU MÂINI, 

DOUĂ iPHONE-URI ȘI UN CREIER?  

A Doi corporatiști. 
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Q CE ZICE UN ÎNSETAT ÎN DEŞERT? 

A Ce nisipos e pe-aici... 

 

Q CE ARE TREI PICIOARE ŞI SARE PRIN DEŞERT? 

A Un pian... 

 

Q CE FAC CORPORATIȘTII CÂND VOR SĂ FIE 

REBELI?  

A Trimit un email. 
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Q CE ÎNSEAMNĂ CÂND PRIMEȘTI DE LA UN 

CORPORATIST UN SPAM FĂRĂ GREȘELI GRA-

MATICALE?  

A Înseamnă că iar ți-a scris unchiul din 

Nigeria. 

 

Q CE SE ÎNTÂMPLĂ CU UN CORPORATIST DACĂ-

I TAI NETUL?  

A Devine dubios și își face o prietenă. 

 

Q CE FACE UN CORPORATIST CÂND SE SIMTE 

SINGUR?  

A Dă reply all. 
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Q DE CE ARE NEVOIE UN CORPORATIST CA SĂ 

AIBĂ UMOR?  

A De-o coală A4, un marker și-o rolă de 

scotch. 

 

Q CE SPUN CORPORATIȘTII CÂND IES DE LA O 

COMEDIE? 

A M-am LOL de m-am pișat pe mine! 

 

Q DE CE VORBESC CORPORATIȘTII ROMGLEZĂ?  

A Pentru că știu doar jumătate din fiecare 

dintre cele două limbi. 

 

Q EXISTĂ VREUN MOMENT ÎN CARE CORPO-

RATIȘTII SĂ NU STEA PE YOUTUBE ȘI 

FACEBOOK, CÂND SUNT LA SERVICIU? 

A Da, în pauza de masă. 

 

Q CE FAC CORPORATIȘTII CÂND RĂMÂN FĂRĂ 

SERVICIU? 

A Își pun net acasă. 

 

Q CUM RECUNOȘTI CORPORATIȘTII ÎNTR-UN 

GRUP DE 100 DE BĂRBAȚI GOI?  

A După geanta de piele. 

 

Q CUM RECUNOȘTI CORPORATISTELE ÎNTR-UN 

GRUP DE 100 DE FEMEI GOALE? 

A Întrebi cine vrea hainele înapoi și cine 

mașină de serviciu. 
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Q CE-ȘI SPUN CORPORATIȘTII ÎNAINTE DE SEX? 

A Ea: Vreau un orgasm ASAP! 

El: No problem, my dear, dar wait a minute, 

că n-am feedback pozitiv de la my dick! 

 Ea: Ohhh, ce cute, he’s on burnout?! 

 

Q CARE E DIFERENŢA DINTRE UN POPĂ ŞI UN 

INDICATOR DE CIRCULAŢIE?  

A Niciuna. Ambii îţi arată drumul bun, dar nu 

merg pe el niciodată... 

 

Q CARE E DIFERENŢA DINTRE COMPLET ŞI 

TERMINAT? 

A Dacă te căsătoreşti cu persoana potrivită, 

eşti complet! 

Dacă te căsătoreşti cu persoana nepotrivită, 

eşti terminat!  

Dacă persoana potrivită te prinde cu 

persoana nepotrivită, atunci eşti complet 

terminat! 

 

Q CUM ÎŞI SCHIMBĂ O DINOZAURIŢĂ TAM-

PONUL? 

A Oaia veche afară, oaia nouă înăuntru!... 

 

Q CUM SPUI UNUI DINOZAUR ÎNALT CÂT CASA, 

CU DINŢII CA DINŢII FIERĂSTRĂULUI ŞI CU 

CÂTE 12 GHEARE LUNGI LA FIECARE PICIOR? 

A Domnule!... 
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Q CE AU DINOZAURII ŞI CELELALTE ANIMALE 

NU AU? 

A Dinozauri bebeluşi.. 

 

Q UNDE SE AŞEAZĂ TIRANOZAURUL ATUNCI 

CÂND VINE ŞI VREA SĂ STEA? 

A Unde vrea... 

 

Q POŢI SĂ NUMEŞTI 10 DINOZAURI ÎN 10 

SECUNDE? 

A Da! 8 brontozauri şi doi stegozauri... 

 

Q CUM ÎŢI DAI SEAMA CĂ ÎN PAT CU TINE 

DOARME UN DINOZAUR? 

A După „D-ul” mare de pe pijamaua sa... 

 

Q CUM ÎŢI DAI SEAMA CĂ DORMI ÎN PAT CU UN 

BRANHIOZAUR? 

A După sforăitul de dinozaur... 

 

Q CE AU FOST NUMITE PENTRU O BUNĂ 

BUCATĂ DE TIMP EPAVE PREISTORICE? 

A Schelete de tiranozaur... 

 

Q DE CE ARE VEVERIŢA COADA ÎN SPATE? 

A În faţă stă ea... 

 

Q CE TREBUIE SĂ-I FACI UNUI HIPOPOTAM CU 

DIAREE? 

A Loc. 
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Q CARE E DIFERENŢA DACĂ ŢI SE PIŞĂ UN 

 PITBULL SAU UN PEKINEZ PE PICIOR? 

A Pe pitbull mai bine-l laşi să se pişe până la 

capăt... 

 

Q AŢI AUZIT CĂ LASSIE ARE UN PUI FĂCUT CU 

UN ROTTWEILER? 

A Îţi smulge braţul din umăr şi apoi fuge să 

aducă ajutoare... 

 

Q CE-A SPUS ARICIUL CÂND S-A DAT JOS DE PE O 

PERIE DE FRECAT PODEAUA? 

A Cum te mai poţi înşela pe întuneric... 

 

Q CUM SE DEFINEŞTE SUSPICIUNEA? 

A O călugăriţă făcând genuflexiuni pe un câmp 

cu castraveţi! 

 

Q CUM DETERMINI O CĂLUGĂRIŢĂ SĂ ÎNCETEZE 

SĂ SUGHITĂ? 

A Spune-i că e gravidă! 

 

Q CARE-I DIFERENŢA DINTRE O MAICĂ ŞI O 

PROSTITUATĂ ATUNCI CÂND FAC BAIE? 

A Călugăriţa are speranţa în suflet. 

 

Q CUM FACI CA O CĂLUGĂRIŢĂ SĂ RĂMÂNĂ 

GRAVIDĂ? 

A O îmbraci ca pe un băiat din corul bisericii. 
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Q CUM RĂMÂNE O CĂLUGĂRIŢĂ GRAVIDĂ? 

A Şi-o trage şi ea ca orice femeie. 

 

Q CE E NEGRU CU ALB ŞI ROŞU ŞI ARE GREUTĂŢI 

SĂ TREACĂ PRIN TOCUL UŞII? 

A: O călugăriţă cu o săgeată în cap. 

 

Q DE CE SUNT DELFINII CELE MAI DEŞTEPTE 

ANIMALE? 

A Le trebuie numai două luni de captivitate ca 

să-i înveţe pe oameni să vină la capătul 

bazinului şi să le dea peste... 

 

Q DE CE A PICAT PRIMUL KOALA DIN COPAC? 

A Era mort!... 

 

Q DE CE A PICAT AL DOILEA KOALA DIN COPAC? 

A Primul l-a agăţat în cădere! 

 

Q DE CE A PICAT AL TREILEA KOALA DIN 

COPAC? 

A Văzându-i pe primii doi că pică şi-a zis că 

sinuciderea e la modă... 

 

Q DE CE NU POT FI MULSE ŞORICIOAICELE? 

A Pentru că nu poţi pune găleata sub ele... 

 

Q DE CE ARE GIRAFA GÂTUL AŞA DE LUNG? 

A Pentru că are capul aşa de sus... 
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Q CE SE ÎNTÂMPLA DACĂ ÎNCRUCIŞEZI O GIRA-

FĂ CU O VACĂ? 

A Îţi trebuie o scară să o mulgi... 

 

Q CE ARATĂ CA O PISICĂ, MIAUNĂ CA O PISICĂ, 

DAR NU E PISICĂ? 

A Un motan... 

 

Q CARE ESTE DIFERENŢA DINTRE ARICI ŞI ARI-

CIOAICĂ? 

A Un „ţep” în plus! 

 

Q CARE E DIFERENŢA DINTRE O CĂŢEA ŞI O 

VULPE? 

A Cam trei beri... 

 

Q CE FACE O VACĂ PE STOP? 

A Strawberryshake... 

 

Q CARE ESTE DIFERENŢA DINTRE UN ELEFANT 

DE 14 ANI ŞI UN ŞOARECE DE 6 LUNI? 

A 13 ani şi 6 luni. 

 

Q DE CE NU ARE ŞARPELE COAIE? 

A Dacă ar avea, ar fi puţă... 

 

Q CE ZICE GĂINA CÂND O ALEARGĂ COCOŞUL? 

A Dacă alerg, nu mă prinde. Dacă stau, zice că-

s curvă. Aşa că mai bine mă împiedic. 
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Q ŞTIŢI DE CE A MURIT MELCUL? 

A S-a uitat în priză. 

 

Q CE FACE BARZA DUPĂ CE ADUCE BEBELUŞII? 

A Se face mică şi intră înapoi în pantaloni. 

 

Q SE POATE MULGE O MUSCĂ? 

A Da, dacă-i încape găleata între picioare. 

 

Q CE-I MIC, NEGRU, CU UN PUNCT GALBEN? 

A Un purice cu un dinte de aur! 

 

Q DE CE SE SCUTURĂ GĂINA DUPĂ SEX? 

A Ca să-şi împrăştie plăcerea în tot corpul. 

 

Q DE CE N-ARE GĂINA ŢÂŢE? 

A Dar ce, cocoşul are mâini?! 

 

Q DE CE STAU GĂINILE PE GARD? 

A Să le vadă cocoşii copanele... 

 

Q CE S-AR ÎNTÂMPLA DACĂ CIOCĂNITOAREA NU 

AR AVEA CIOC? 

A Toată ziua ar da cu capul în copaci. 

 

Q DE CE STĂ COCOSTÂRCUL ÎNTR-UN PICIOR? 

A Dacă îl ridică şi pe celălalt, pică... 
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Q CARE OCHI VĂD MAI BINE VIITORUL? 

A Alege o variantă: 

 

… sau nu alege niciuna! 
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Deşertificări 
 

 

 
 

NISIP CU PORŢIA 

Doi oameni stau în deşert. Zice unul: 

-  Dă-te puţin la o parte. Aş vrea să stau şi eu cu fundul 

pe nisip... 
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SURDUL 

În mijlocul deşertului, un om cântă dumnezeieşte la vioară. Un 

leu se apropie, îi dă târcoale cântăreţului şi se aşează la câţiva 

paşi de el, mişcându-şi capul în ritmul muzicii. Mai vin doi lei şi 

se aşează la fel, lângă cântăreţ. După încă ceva timp, vine un al 

patrulea leu, care îl mănâncă pe cântăreţul nostru. Pe o creangă 

în apropiere, doi vulturi fac conversaţie: 

-  Ţi-am spus eu că dacă vine surdul s-a zis cu muzica? 

 

PLAJA 

Un individ mergea prin deşert de câteva zile, echipat cu 

ochelari şi labe de scafandru. Şi cum mergea el aşa, sfârşit de 

sete şi de foame, abia târându-se, se întâlneşte cu un beduin pe o 

cămilă. Îl întreabă: 

-  Nu vă supăraţi, cât mai e până la ocean? 

-  Păi, să mai tot fie vreo 200 de kilometri...  

Omul răbufneşte cu năduf: 

-  Să vă ia dracu cu plaja voastră cu tot! 

 

RAMPA 

Un beduin în deşert.. Nu-i mai mergea dromaderul. Vede o 

firmă 'SERVICE-DROMADER' 

-  Dom' mecanic, nu mai merge cămilă! 

-  Nu-i nimic, urcaţi-o pe rampă! 

Mecanicu' ia două cărămizi, prinde coaiele dromaderului şi... 

-  Dom mecanic, eu cum mai prind cămilă? 

-  Urcă pe rampă! 
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ŢINUTA OBLIGATORIE 

Un european rătăcit în Sahara se mişcă tot mai greu; după trei 

zile de sete şi caniculă cumplită, de-abia se târaşte. De- odată i se 

înfăţişează privirilor înceţoşate o siluetă stranie. Pare un om în 

carne şi oase. 

-  Apă! Şopteşte călătorul rătăcit. 

-  Nu pot decât să-ţi dau o cravată, sună răspunsul, 

atât de năucitor. 

Cel rătăcit se târăşte mai departe, până când.. minune! Un 

restaurant luxos răsare din deşert, făcându-l pe însetat să se 

ridice şi, cu ultimele puteri, să se năpustească spre intrare. La 

uşă, însă, un cerber galonat îl opreşte brutal: 

-  Stop! Ţinută obligatorie! Fără cravată, nu se intră. 

FRICA DE BEDUINII 

Mergeau doi tipi prin deşert, unu căra în spate o bicicletă şi 

altu' o cabină telefonică. Cel cu cabina întreabă: 

-  De ce cari mă bicicleta asta după tine? 

-  Când vin beduinii mă sui pe ea şi fug cât pot. Dar tu 

de ce cari cabina telefonică? 

-  Când vin beduinii arunc cabina ca să fug mai repede! 

APĂ 

20 de beduini însetaţi în deşert. Văd o fântână. 

-  Apă! 

Iese unul extaziat din fântâna: 

-  Unde?! 

DEMONSTRAŢIE 

Două fire de nisip merg prin deşert. Zice unul: 

-  Bă, eu cred că aici e o demonstraţie!... 
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CINE SPALĂ VASELE? 

Cică un tip mergea cu motocicleta prin deşert şi-i cam scârţâia 

şaua. La un moment dat vede în depărtare o luminiţă şi-şi zice că 

n-ar fi rău să tragă peste noapte acolo să se refacă şi să plece a 

doua zi în zori. Aşa că se duce şi bate la poartă, oamenii îl 

primesc cu inimă deschisă şi îl poftesc la masă. Acolo locuia o un 

soţ cu soţia şi cu fiica. În timpul mesei, soţul îi spune că ei au un 

obicei al casei: 

-  Care vorbeşte primul după masă spală vasele. 

După ce termină de mâncat, ce-şi zice motociclistul: 

-  Ăştia tot nu pot zice nimic, aşa că ce-ar fi s-o fut pe 

fata ăstuia, că n-am mai futut de multişor. 

Aşa că se apucă tipul şi o fute pe gagică. Părinţii nu ziceau 

nimic. După ce se reface el puţin, îşi zice: 

-  Parcă nevasta ăstuia nu arată rău de loc, ia să o fut şi 

pe ea. 

O fute el până se sătura, iar soţul şi cu fiică nu ziceau nimic. 

Acum dacă tot se săturase de futut, se hotărăşte să se ducă afară 

şi să-şi ungă şaua de la motocicletă care scârţâia. Aşa că-şi 

scoate cutia cu vaselină din geantă şi dă să plece. La care soţul: 

-  Bine mă, hai că spăl eu vasele... 

 

GEAMUL 

Doi tipi merg prin deşert. Zice unul: 

-  De ce porţi uşa aia de maşină cu tine? 

-  Când mi-e cald, deschid geamul!... 

 

ÎN MIJLOC 

Doi tipi merg prin deşert. Unul zice: 

-  Lasă-mă şi pe mine să merg în mijloc!... 
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ÎNŢEPĂTURĂ LETALĂ 

Doi telefonişti montau o linie telefonică prin deşert. Pe cel de 

jos îl înţeapă un scorpion în p**a. Cel de pe stâlp leagă repede un 

telefon la linie şi cere un doctor. Cel de pe stâlp: 

-  Doctore colegul meu a fost înţepat de un scorpion, 

ce să fac?  

Doctorul: 

-  În trusa medicală în stânga este o sticluţă. Să bea 

conţinutul.  

Cel de jos: 

-  Ce-a zis mă?  

Cel de pe stâlp: 

-  A spus că în trusa medicală în stânga este o sticluţă, 

bea conţinutul! 

-  Nu este nici o sticluţă!  

Cel de pe stâlp: 

-  Doctore nu este nici o sticluţă! 

-  Atunci este o alifie maro. Să se ungă cu ea.  

Cel de jos: 

-  Ce-a zis mă?  

Cel de pe stâlp: 

-  A zis să te dai cu alifia aia maro. 

-  Nu este nici o alifie! 

-  Doctore nu este nici o alifie!  

Doctorul: 

-  Atunci tre' să sugeţi locul unde a fost înţepat.  

Cel de jos: 

-  Ce-a zis mă?  

Cel de pe stâlp: 

-  A zis că mori. 
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POMPA 

Rămâne unul în pană în deşert. Şi n-avea pompă. Se uită el în 

zare, numai dune de nisip. Vede o luminiţă hăt, departe. Se 

gândeşte: 

-  Acolo e o casă. Gata, mă duc la el să-i cer pompă.  

O ia la picior şi merge, merge... 

-  Şi dacă nu vrea să mi-o dea? Nu-i nimic, îi plătesc, 

trebuie să-mi dea pompa.  

Şi merge, merge... 

-  Şi dacă totuşi nu vrea? Nu-i nimic, îi dau dublu, 

triplu, îi dau cât vrea, trebuie să-mi dea pompa.  

Şi merge, merge... 

-  Şi dacă vrea să-i dau tot ce am? Nu-i nimic, îi dau tot, 

numai să-mi dea pompa, trebuie să-mi dea pompa.  

Mai merge, mai merge... 

-  Şi dacă o s-o vrea şi pe nevastă-mea? Nu-i nimic, i-o 

dau şi pe ea, numai să-mi dea pompa, nu se poate să nu 

mi-o dea.  

Merge, merge... 

-  Şi dacă nu mi-o dă? Să vezi că nu-mi dă pompa, 

afurisitu', n-o să-mi dea pompa, mama lui de... 

Ajunge la casă, deschide uşa, intră şi: 

-  Auzi bă? Mă piş pe pompa ta, băi! 

 

TREIZECI DE BEDUINI 

Căldură mare... Caravana trece încet printre dune. Într-o vale, 

un Cadillac ultimul tip are capota de la motor ridicată. Din 

autoturism iese o blondă superbă care se adresează primului 

beduin: 

-  Domnul meu, ajută-mă! Mi s-a stricat maşina! 

-  Păi... Nu mă pricep... Dar e la coada caravanei unul, 

Ali, care a făcut studiile în România şi poate... 



 

 581 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

-  Cheamă-l încoace!, spune blonda abia auzit. 

Din gură în gură, se transmite mesajul şi Ali vine în faţă: 

-  Ce s-a întâmplat? 

-  Domnul meu, îmi repari maşina? 

-  Eu... V-o repar... Dar ştiţi? Noi, treizeci de beduini, pe 

treizeci de cămile... O sută de neveste au rămas acasă... 

şi noi... de trei săptămâni în deşert... 

-  Nu ţi-e ruşine, porcule, să insinuezi aşa ceva? 

-  Altfel nu vă repar maşina. 

-  Bine, dar cu o condiţie: vă pun la toţi prezervative... 

Dar nu le scoateţi, juraţi pe Alah că nu le scoateţi. Nu 

vreau să rămân grea sau să iau SIDA. Eu sunt femeie 

serioasă, căsătorită. 

Afacerea se încheie. Ali repară maşina şi, după un timp, pleacă 

fiecare în treaba lui. După trei zile. Acelaşi deşert. Aceeaşi 

caravană. 

Treizeci de beduini, verzi la faţă, cu burţile umflate. La un 

moment dat, în coada caravanei, Ali ridică ochii către cer: 

-  Fie ce-o fi... Rămâne - nu rămâne grea, eu tot trebuie 

să fac pipi! 

 

BALUBA 

Cică mergeau doi prin deşert, lihniţi de foame, şi la un moment 

dat dau de un restaurant. Se duc ei acolo şi-l întreabă pe ospătar 

care-i specialitatea casei. Ăsta cică: 

-  Felu' întâii: supă de Baluba. Felu' doi: Tocăniţă de 

Baluba. Mănâncă ăştia pe săturate şi pe urmă îl cheamă 

pe ospătar: 

-  Dom'ne, un WC unde găsim p'aci?  

-  Ce WC dom'le, te duci în tufiş, scoţi Baluba şi te pişi... 
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SINGURĂTATE 

Se întâlnesc doi tipi în deşert. Zice unu': 

-  Hei tu! 

-  Cine, eu?... 

 

POPA ŞI LEII 

Un popă e singur cuc în deşert când doi lei vin în goană spre el 

cu intenţia vădită de a-l mânca. Popa mai apucă să zică: 

-  Doamne pune mâna pe leii aceştia, adă-i pe calea cea 

dreaptă şi fă-i evlavioşi!, după care leşină...  

Trezindu-se, nu-i vine să-şi creadă ochilor: leii stau lângă el cu 

labele împreunate şi zic: 

-  Vino Iisuse şi binecuvântează ospăţul care ni l-ai 

promis!... 

 

MINCINOSUL 

Trei viermişori în deşert mergeau în şir indian... Primu' zice: 

-  În faţă am nisip, în stânga şi în dreapta am nisip, în 

spate am doi viermişori...  

Al doilea viermişor zice: 

-  În faţa şi în spate am câte un viermişor, în stânga şi 

în dreapta am nisip...  

Al treilea zice: 

-  În faţă am 2 viermişori, în stânga şi în dreapta am 

nisip în spate am 2 viermişori!  

Q  DE CE ZICEA AL TREILEA CĂ ARE ÎN SPATE 

ÎNCĂ DOI VIERMIŞORI? 

A  Era un mincinos! 
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GENTELMAN 

Cică un tip mergea prin deşert şi era bineînţeles mort de foame 

şi de sete. Deodată vede în depărtare o colibă şi îi dă bice să 

ajungă acolo. Când ajunge şi strigă la poartă, rămâne cu gura 

căscată şi cu ochii holbaţi, deoarece apare o gagică bestială, 

într-un capot de noapte aproape transparent, blondă, cu sâni 

mari, şi toate cele. Gagiul pe bâjbâite începe să-i îndruge că vrea 

şi el să fie găzduit acolo peste noapte, dar tipa îi spune că este 

cam dificil deoarece ea are un soţ şi că deşi nu l-a mai văzut de 

aproape un an, îi este frică să nu vină peste noapte şi să-l 

găsească acolo. La care tipul, ridicându-se de spate şi scotiindu- 

şi pieptul înainte, spune: 

-  Doamnă, sunt un GENTLEMEN! Puteţi avea deplină 

încredere în mine, nu va fi nici o problemă. 

La care tipa privindu-l galeş (pentru că gagiul era destul de... 

bine) îl pofteşte înăuntru, îl găzduieşte, îi dă să mănânce, îi face 

un masaj, dar tipul şi-a respectat cuvântul. A dormit toată 

noaptea ca pe ghimpi, iar a doua zi când să plece, a observat un 

fenomen foarte straniu în ograda femeii; erau cam vreo 20 de 

cocoşi şi o singură găină. Foarte mirat, o întreabă pe tipă: 

-  Doamnă, nu vă supăraţi, dar de obicei este invers, 

adică un cocoş şi mai multe găini. 

-  A, nu domnule, numai unul singur este cocoş, restul 

sunt gentlemeni. 

 

GAURA 

Cică un tip umblă prin deşert vreo două zile şi era mort de 

foame. Între timp îl jefuiesc şi beduinii, că nu a mai rămas decât 

cu vreo câţiva cenţi. Ajunge lihnit de foame într-un oraş şi vede 

un supermarket nou-nouţ. Bucuros, intră şi îl întreabă pe 

vânzător ce poate cumpăra cu banii pe care îi avea. Ăla îi 

răspunde: 
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-  Păi la preţul ăsta avem noile conserve din c*r de 

elefant. 

-  Din ce?!! 

-  Din cur de elefant. 

-  Şi sunt bune de ceva? 

-  Da, domne'. Sunt gustoase, ultima noutate. Cel mai 

nou gust din occident. 

-  Bine, domne' dă şi mie una. 

Ia tipul conservă, iese afară, scoate cuţitu', o desface 

tremurând de foame şi... surpriză... era goală. Nervos, intră 

înapoi în magazin şi se ia de vânzător: 

-  Domne' uite cum stă treaba: am cumpărat de aici o 

conservă din c*r de elefant şi cutia e goală. Ce-i asta? 

-  Îmi pare rău domnule, dar se pare că aţi nimerit 

gaura... 

 

PIURE 

Un beduin mergea prin deşert şi-i era tare foame, la un 

moment dat vede o grămadă mare de pireu, sare băiatul pe ea şi 

o haleşte repede. Mai merge el încă o zi foamea iar îl ajunge din 

urmă când deodată vede o grămadă de piure la fel ca ziua 

trecută, nehalit cum era tabareste pe ea. Mai merge el iar o zi şi 

la fel cu foamea în gât îşi aduce aminte cu plăcere de zilele 

trecute ce noroc a avut cu acele grămezi de îşi potolea foamea, 

când colo ce credeţi că vede, o cămilă cum îşi storcea coşurile. 

 

MANIA PERSECUŢIEI 

Două fire de nisip merg prin deşert. Zice una: 

-   Pssst, am impresia că suntem urmărite... 
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URŞI POLARI ÎN DEŞERT 

Doi urşi polari merg prin deşert. Zice unul: 

-  Trebuie că era tare alunecos pe aici! Ia te uită ce de 

nisip au împrăştiat pe-aici!... 

CĂLDURĂ MARE 

Un tip mergea prin deşert pe o cămilă, de vreo două 

săptămâni. Rămăsese fără apă, fără mâncare şi suferea 

îngrozitor din cauza căldurii. La un moment dat, trece unul, 

fugind, pe lângă el. Mai merge, ce mai merge şi vede pe altul 

alergând. Şi tot aşa. La un moment dat, se ia după unul şi îl 

întreabă: 

-  De ce fugi dom'le în halul ăsta? 

-  Lasă-mă dom'le că fug. 

-  Păi văd, dar de ce? 

-  Păi alergând, se formează nişte curenţi în jurul meu, 

care fac răcoare şi nu mai sufăr de căldură. 

-  Interesantă, idee! îşi zice omul nostru. 

Se suie pe cămilă şi o îndeamnă să meargă mult mai repede. Şi 

într-adevăr se face mai răcoare. Şi merge el aşa un timp, iar apoi 

camila cade lată jos de oboseală. Se uită omul la ea, încearcă să 

o scoale - nimic. 

-  Hmmm, îşi zice el, se pare că a îngheţat de tot. 

CACTUŞI 

Un orăşean şi-a vizitat vărul care locuia în deşertul Arizona. La 

un moment dat acesta aude un urlet: 

-  Ce-i asta? 

-  Nimic, coioţii. 

-  Dar ce-s coioţii? 

-  Nişte câini sălbatici. 

-  Şi de ce urlă în halul ăsta? 

-  Păi, pe la noi nu cresc pomi, numai cactuşi! 
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LA ZOO 

Două cămile, tata şi fiu, stau de vorbă. 

-  Tată, de ce avem noi cocoaşă? 

-  Păi, în deşert nu sunt fântâni şi în ele ne ţinem 

rezerva de apă. 

-  Dar de ce avem copite aşa de mari? 

-  În deşert e nisip şi ne ajută la mers. 

-  Atunci ce căutăm la Zoo? 

 

FĂRĂ DURERE 

După trei zile prin deşert beduinul intră în sfârşit cu camiloiul 

său în oaza şi ce vede? Un afiş mare „CASTRĂM CAMILOI FĂRĂ 

DURERE”. Un gând îi trece prin cap: „Asta de când îl ştiu întoarce 

capul după gagici de era de două ori să mă dea jos. Ia să 

rezolvăm şi treaba asta”. Se duce la locul cu pricina din oază, dă 

banul şi asistă. Vine „operatorul”, ia două cărămizi şi izbeşte 

fuduliile camiloiului. Ăsta urlă de se aude în oaza vecină şi de i se 

sfâşie inima beduinului nostru: 

-  Bine, bă, n-ai scris că fără durere? 

-  Aşa şi e, înainte îmi prindeam şi degetele. 

 

TREI OAMENI 

Trei oameni îmbrăcaţi bine în mijlocul deşertului mergeau... 

Ştii bancul? Nici eu, dar îmi place începutul… 
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FACEREA LUMII 
 

 

 

 
 

 

 

În prima zi, Dumnezeu a creat câinele şi i-a zis: „În fiecare zi să 

stai în uşa casei şi să latri la oricine intră în casă sau trece prin 

faţa ei. Pentru asta îţi dau 20 de ani de viaţă.”  

Câinele a răspuns: „E prea mult timp pentru a sta şi a lătra. Ce-

ar fi să-mi dai doar zece ani şi să-I păstrezi pe ceilalţi zece?” Şi 

Dumnezeu a fost de acord.  

A doua zi, Dumnezeu a creat maimuţa şi i-a zis: „Înveseleşte-I 

pe oameni cu maimuţărelile tale şi fă-I să râdă. Pentru asta îţi 

dau o viaţă de 20 de ani.”  



 

 588 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Maimuţa a zis: „Să mă maimuţăresc 20 de ani? Asta-i destul de 

mult! Ce-ar fi să-ţi dau 10 ani înapoi cum a făcut şi câinele?”  

Şi Dumnezeu a fost de acord. 

A treia zi, Dumnezeu a creat vită şi i-a zis:  

„Tu să mergi toată ziua pe câmp cu ţăranul, să suferi de arşiţa 

soarelui, să ai viţei şi să dai lapte să poţi întreţine familia 

ţăranului. Pentru asta îţi dau 60 de ani de viaţă.”  

Vita a răspuns: „Asta e o viaţă destul de grea şi tu vrei ca eu să 

trăiesc 60 de ani? Ce-ar fi să păstrez 20 şi să-ţi înapoiez 40?”  

Şi Dumnezeu a acceptat şi de această dată. În ziua a patra, 

Dumnezeu l-a creat pe om şi i-a zis: „Mănâncă, dormi, 

căsătoreşte-te şi bucură-te de viaţă. Pentru asta îţi dau 20 de 

ani.”  

Dar omul a zis: „Numai 20 de ani? Este posibil să-mi dai mie 

cei 20 de ani ai mei, cei 40 pe care ţi i-a înapoiat vită, cei 10 de la 

maimuţă şi 10 de la câine, pentru a avea o viaţă de 80 de ani?”  

„Sigur!” a zis Dumnezeu, „tu ai cerut-o!” 

Acesta este deci motivul pentru care în primii 20 de ani 

mâncăm, dormim, ne jucăm şi ne distrăm. Următorii 40 de ani 

muncim ca vitele în soare ca să ne întreţinem familiile. După 

care ne maimuţărim timp 10 ani ca să ne bucurăm nepoţii.  

Iar, ultimii 10 ani îi petrecem pe prispă ca să lătrăm la toată 

lumea. 
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Ce este 

perfecţiunea? 
 

 

Unii cred că perfecţiunea este… 
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Alţii cred că e asta: 
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Sau asta: 
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Alţii şi-o imaginează aşa: 

 



 

 598 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 599 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 600 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 601 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 602 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 603 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 



 

 604 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 



 

 605 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 



 

 606 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 



 

 607 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 608 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 



 

 609 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 610 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 611 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 



 

 612 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 

 

 



 

 613 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

Dar toţi greşesc grav. Perfecţiunea este: 

 

Pentru că numai cu asta: 
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Safari 
 

 
 

Un domn mai în vârstă  se hotărăşte să meargă la un safari în 

Africa. Îl duce cu el şi pe câinele său bătrân pentru a-i fi 

companie. 

Într-o zi, câinele se bucură să alerge după fluturi, până când 

îşi dă seama că s-a rătăcit. În timp ce adulmeca urmele ca să 

găsească drumul, vede un leopard alergând spre el cu intenţia 

vădită de a-l înfuleca.  

Câinele bătrân îşi zice: "Văleu! Sunt terminat!", dar observă 

în vecinătate nişte resturi de oase şi, punându-se cu spatele la 

leopardul care se apropia, începe repede să roadă oasele cu 

poftă. Când să sară leopardul pe el, câinele bătrân exclamă: 

"Acest leopard a fost cu adevărat delicios! Oare unde mai 

găsesc unul?"  
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La auzul acestor vorbe, leopardul se opri brusc, speriat, şi 

fugi de acolo, gândind: "Uf! Era cât pe ce! Câinele ăsta bătrân 

aproape că mi-a venit de hac!" 

În tot acest timp, o maimuță care a privit întreaga scenă 

dintr-un copac, se întrebă cum ar putea profita de ceea ce știa 

pentru a obţine protecție din partea leopardului. Alergă repede 

după leopard, dar câinele bătrân văzând-o că fuge cu viteză 

maximă,  își dă seama că maimuţa pune ceva la cale.  

Maimuța îl ajunge din urmă pe leopard şi îi povesteşte 

despre viclenia câinelui. Tânărul leopard, furios că a fost 

păcălit, zice: "Hai, maimuță, sări pe spatele meu și vei vedea ce 

păţeşte cel care vrea să mă înșele!" 

Câinele bătrân vede leopardul cu maimuța în spinare și se 

întreabă neliniștit: "Ei, acuma ce mă fac?!" 

Se puse din nou cu spatele la atacatori și se comportă ca și 

cum nu i-ar fi văzut. Când aceştia ajunseră destul de aproape 

de el, strigă cu ciudă: "Unde-i afurisita aia de maimuţă?!  De-o 

oră am trimis-o să-mi aducă un alt leopard!" 

 

Morala: 

Nu râde de cei în vârstă! Vârsta şi rafinamentul întrec întot-

deauna puterea și tinereţea. Spiritul și înţelepciunea se dez-

voltă doar odată cu experiența. 

 

 

 

 

 



 

 617 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul V  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CA ROMÂNU’ NU-I NICIUNU’: UNDE-S MULŢI, PUTEA FI UNU! 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 

 IS
B

N
   

   
   

 9
7

8
-9

7
3

-1
9

0
3

-7
0

-5
 

 


